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                                                                                                                             التقرير : الغاية من 1-1

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

إلــى  -بشــكل دوري  - ، وتســعى الجمعية مــن خالل هــذا التقريــر ، يتضمن التعاميم الهامة والتقارير املالية ، باإلضافة إلى اإلنجازات واملشاركات واالجتماعات م2018لعام الرابعالربع 

 قسمين :  إلىالتقرير  وينقسم.  إعطــاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء اإلدارة 

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

 الرئيسية .األنشطة والتوصيات للبرامج و  والنتائجالحاضر واملستقبل ،

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

ً
 . هذا الربعخالل ات التي تم تحديدها باألرقام وفقا

  : الوضع العام 2-1

 توضح نصية برسالة" أبشر" اإللكترونية الخدمات في املسجل جوالها عبر  اعتمادها فور  االجتماعية بالحالة الصادرة اإلنهاءات بصكوك املرأة أشعار  خدمة بأطالق العدل وزارة قامت •

 . املعنية واملحكمة الصك رقم

 .  الصك تفاصيل وإظهار  لها االجتماعية الحالة عن" ناجز" للوزارة اإللكترونية الخدمات بوابة طريق عن االستعالم للمرأة العدل وزارة إتاحه •

 بعد يقرر ، م2018 نوفمبر 1-أكتوبر28: من الفترة خالل املنورة، باملدينة املنعقدة والعشرين الثالثة دورته في اإلسالمي، التعاون  منظمة عن املنبثق الدولي اإلسالمي الفقه املجمع مجلس •

 .عشرة السادسة إلى عشرة الخامسة من بالسن ببلوغها للفتاة الزواج سن تحديد الصغيرات زواج موضوع بخصوص املقدمة البحوث على اطالعه

 . املوظفات مباشرة وبدء( والدمام، جدة، املكرمة مكة، املنورة املدينة، الرياض) الرئيسة املدن في الشخصية األحوال بمحاكم العدل لوزارة التابعة النسائية األقسام تفعيل •

 .عنها الناشئة والعالقات األسرة تكوين تنظم الشخصية لألحوال مدونة إلعداد العالقة ذات الجهات مع بالعمل األسرة شؤون ملجلس التوصية على يوافق الشورى مجلس •

  العليان لبنى تعيين اململكة في األولى للمرة •
ً
 .سعودي بنك إدارة ملجلس رئيسا

 .القصيم في بلدية رئيسة أول  الدخيل نورة تعيين •

 .سعود امللك بجامعة كلية عميدة وأول  تأسيسها منذ للكلية عميدة كأول  بالجامعة والنساء للرجال التمريض لكلية عميدا الراشد مي. د تعيين •

 مقدمة : .1
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 .نفسها السابقة وإجراءاتها بوضعها السنوية العالوة صرف بإعادة الشريفين الحرمين خادم أمر  •

 .%25 بـ الثالث الربع بنهاية اإلنفاق  وزيادة املاض ي، العام عن %48 بزيادة نفطية الغير  اإليرادات ارتفاع •

  الناس على للتسهيل الورق عن االستغناء ويعلن للتوثيق الرقمي التحول  العدل وزير  اطلق •
ً
 .األول  ربيع 10 من بدءا

 كافة على العربي اإلعالم دعم في ودورها العربي العالم في الرياض بها تتمتع التي املكانة على تأكيًدا االختيار  هذا يأتي ، 2019/   2018 لعام  العربي لإلعالم عاصمة الرياض اختيار  •

 .املستويات

  .واحد مالي عام ملدة والطالبات والطالب االجتماعي والضمان واملتقاعدين والعسكريين املدنيين للموظفين املعيشة غالء بدل صرف باستمرار  ملكي أمر  •

 : الواردة من وزارة العمل والتنمية االجتماعيةالتعاميم الهامة  .2
 .اإلعاقة ذوي   مراكز  لوائح تعميم .1

 .التطوعية الفرق  تعميم .2

 .التمور  إعانة تعميم .3

 .النفسية الصحة تعزيز  في املدنية املؤسسات دور  ملتقى تعميم .4

 .العمران خارج العمال مساكن ضوابط تعميم .5

 .النفسية للصحة سابك جائزة تعميم .6

 .الخيرية الجمعيات إدارات مجالس في القضاة عضوية بشأن تعميم .7

 .الخيرية الجمعيات أعمال في القضاة مشاركة بشأن تعميم .8

 .يماثلها ما أو  التميز  جائزة بتفاصيل الوزارة تزويد طلب تعميم .9

 .أسرية حماية مراكز  إنشاء مبادرة بشأن تعميم .10

 .اإللكترونية التطوع بوابة تعميم .11

 .العام النفع صفة الجمعية بمنح وزاري  قرار  .12

 .الخيرية الجمعيات إدارات مجالس تشكيل في الوزير  أحقية بشأن تعميم .13

 .الوطني اليوم في متميز  عمل ألفضل فهد بن محمد األمير  جائزة .14

 .للتطوع العالمي اليوم تفعيل تعميم .15

 .sms طريق عن التبرعات جمع تراخيص وإصدار  متطلبات تعميم .16

 .للتطوع الوطنية البوابة إطالق بشأن تعميم .17
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 .للتميز عبدالرحمن بنت نورة األميرة جائزة تعميم .18

 .واملالبس األثاث جمع حاويات تعميم .19

 .الخارجية وزارة مع املسبق التنسيق تعميم .20

 .الزواج على واملقبالت املقبلين لتأهيل التدريبية الحقيبة بمحتوى  االلتزام تعميم .21

 .العمل تنظيم لالئحة املوحد النموذج وزاري  قرار  .22

  التقرير املالي: .3
4.  

ا
 :م31/12/2018 في  وودائع نقدية البنوك أرصدة/  اوال

 
 مالحظات مبالغ التسوية الرصيد بالحسابات الرصيد بالبنوك البنك

   1080928.92 1080928.92 مصرف الراجحي )صدقة (

   243453.75 243453.75 مصرف الراجحي )زكاة(

   230408.29 230408.29 البنك األهلي )عضوية(

   239969.05 239969.05 بنك األهلي )صدقة(

   583865 583865 بنك األهلي )زكاة(

 شيكات لم تسحب من البنك 6947 1685976.07 1692923.07 بنك الرياض )صدقة(

البنكشيكات لم تسحب من  167167.50 251119.80 410787.30 بنك الرياض )زكاة(  

   160721.98 160721.98 بنك الرياض )تبرعات(

   50126.56 50126.56 مصرف االنماء )صدقة(

   429136.39 429136.39 مصرف االنماء )زكاة(

 شيكات لم تسحب من البنك 9660 9480772.57 9490432.75 مصرف االنماء )بيت مودة(

   145794 145794 بنك الجزيرة ) صدقة (

   102705 102705 البنك السعودي لالستثمار

  183774.5 4684377.98 1486125 االجمالي

 

 .م31/12/2018  في نقديةال البنوك أرصدة( : يوضح 1جدول )
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  ودائع استثمارية :

 

 مالحظات املبلغ البنك الوديعة

  وديعة ملدة ستة اشهر   11.600.000 البنك االهلي وديعة الخيرات

  11.600.000  االجمالي 

 

 
ا
:م31/12/2018 الى م1/10/2018 من الفترة خالل اإليرادات/  ثانيا  
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2%

م2018ايرادات الربع الرابع للعام

الصدقات

الزكاة

اعانة الوزارة المشروطة

دعم صندوق الموارد البشرية

دعم برنامج شغف

ايراد العائد من االستثمار  

ايراد ايجار معارض ارض النفل 

ايرادات العضويات

ايرادات عينيه

ايرادات خدمية

 املبلغ البيان

 611973 الصدقات                        

 56256 الزكاة

املشروطةاعانة الوزارة   450714 

 58800 دعم صندوق املوارد البشرية

 6666 دعم برنامج شغف

 256670 ايراد العائد من االستثمار  

 416250 ايراد ايجار معارض ارض النفل 

 16000 ايرادات العضويات

 36700 ايرادات عينيه

 60000 ايرادات خدمية

 542801 ايرادات مركز شمل 

 59710 ايرادات أخرى 

 2572540 االجمالي

 .م31/12/2018 الى م1/10/2018 من الفترة خالل اإليرادات ( : يوضح3جدول )

 .م31/12/2018 في استثمارية ودائعأرصدة ال( : يوضح 2جدول )
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ا
:م31/12/2018 الى م1/10/2018 من  الفترة خالل املصروفات/ ثالثا  

   

 املبلغ البيان

 754827 املساعدات

 23150 الحاضنة القانونية

للبرامج االجتماعيةدورات تدريبية   446256 

 253364 مكاتب مودة في محكمة األحوال الشخصية

 422451 مصروفات مركز شمل

 60000 مصروفات عينية وخدميه

 1423 مصروفات مدونة االحوال الشخصية

 118200 مصروفات مشروع بينة

 771164 املصروفات العمومية واالدارية

 322161 أصول 

متنوعةمصروفات   58 

.م31/12/2018 الى م1/10/2018 من الفترة خالل املصروفات ( : يوضح4جدول )  
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24%
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م2018مصروفات الربع الرابع للعام 

المساعدات

الحاضنة القانونية

دورات تدريبية للبرامج االجتماعية

مكاتب مودة في محكمة األحوال الشخصية

مصروفات مركز شمل

مصروفات عينية وخدميه

مصروفات مدونة االحوال الشخصية

مصروفات مشروع بينة

المصروفات العمومية واالدارية

أصول

مصروفات متنوعة
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1%

17%

15%

14%

1%

11%

30%

1%

م2018مصروفات الربع الثالث للعام 

المساعدات

الحاضنة القانونية

دورات تدريبية للبرامج االجتماعية

ةمكاتب مودة في محكمة األحوال الشخصي

مصروفات بيت مودة

مصروفات عينية وخدميه

مشروع بينة

المصروفات العمومية واالدارية

أصول

 3173054 االجمالي



 

9 
 

 
ا
 :م31/12/2018 الى م1/10/2018 من االيرادات تفاصيل/  رابعا

 

 
 

 

 المبلغ البيان المبلغ البيان المبلغ البيان

10,000.00تبرع من ابتسام زكي الهاشمي441.18تبرع من فاعل خير5,000.00 تبرع من فاعل خير

5,000.00تبرع من فيصل المشوح503.00تبرع من فاعل خير100.00تبرع من محمد بن طالب

310.00تبرع من فاعل خير500.00تبرع من فوزية ضبعان المطيري50.00تبرع من فاعل خير

500.00تبرع من لوجين المسعود550.50تبرع من فاعل خير76.11تبرع من حسن

586.50تبرع من فاعل خير760.00تبرع من فاعل خير200.00تبرع من منى

515.25تبرع من فاعل خير150.00فاعل خير444.00تبرع من فاعل خير

315.50تبرع من فاعل خير5,000.00تبرع من مي العيسى248.00تبرع من فاعل خير

500,000.00 تبرع من شركة بوينق500.00تبرع حصه عبدالرحمن300.00تبرع من فاعل خير

15.05مكتب المساندة في جدة شذى البالدي4.84تبرع حسن عبدالرحمن380.50تبرع من فاعل خير

27,500.00قيد تسوية بنك الرياض صدقة 10.0040تبرع نورة البقمي400.00تبرع من فاعل خير

100.00تبرع من رحاب الخثعمي3,300.00تبرع قطاف من الخير الشامل101.00تبرع من فاعل خير

325.00تبرع من ساره االسمري /احمد البدر /احمد االنصاري56.00تبرعات من فاعل خير493.00تبرع من فاعل خير

488.00تبرعات من فاعل خير200.00تبرع منى العقيل400.00تبرع من دينا عيضة الغامدي

500.00تبرع من محمد الدوسري443.00تبرع من فاعل خير347.17تبرع من فاعل خير

110.11تبرعات من فاعل خير484.01تبرع من فاعل خير300.00تبرع من خالد السليماني

500.00تبرع من وجدان الخلف215.00تبرع من فاعل خير329.92تبرع من فاعل خير

453.36تبرعات من فاعل خير1,000.00تبرع من عبدهللا سليماني الكلي1,000.00تبرع من وجدان خلف الخلف

364.00تبرعات  من فاعل خير379.15تبرع من فاعل خير339.42تبرع من فاعل خير

340.63تبرعات  من فاعل خير520.05تبرع من فاعل خير1,000.00تبرع من سليمان عبدهللا الخراشي

320.00تبرعات  من فاعل خير567.00تبرع من فاعل خير506.60تبرع من فاعل خير

292.25تبرعات  من فاعل خير675.00تبرع من فاعل خير883.89تبرع من فاعل خير

416.00تبرعات  من فاعل خير100.00صدقة من عبدالرحمن الغامدي425.00تبرع من فاعل خير

520.00تبرع من فاعل خير10.00تبرع من فاعل خير201.00تبرعات  من فاعل خير

6,500.00      تبرع من االميرة سارة بنت مساعد500.00تبرع من حصة ابراهيم500.00تبرع من سندس الوهيبي

21,603.98     ايراد تبرع 1,033.09smsتبرعات من فاعلين خير408.70تبرعات  من فاعل خير

-8,750.00      تسويات811.64تبرع من فاعل خير10,000.00تبرع من هناء علي الصقير

611973االجمالي 

.م31/12/2018 الى م1/10/2018  إيرادات التبرعات من ( : يوضح5جدول )  
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 المبلغ البيان

30,000.00زكاة احمد صالح الراشد

5.00ايراد زكاة عامة

500.00زكاة سارة الصقير

50.00زكاة فاعل خير

3,000.00زكاة فايزه عبدهللا الخيال

157.00زكاة من فاعل خير

2,544.00زكاة من عبدهللا ابراهيم

20,000.00     مؤسسة الدعامة

56,256.00     االجمالي

.م31/12/2018 الى م1/10/2018  إيرادات الزكات من ( : يوضح6جدول )  

 

 المبلغ البيان

1,000          عضوية االستاذه هدى عبدهللا بن سعيدان

1,000          عضوية االستاذ احمد صالح الراشد 

1,000          عضوية االستاذة نجالء راشد بن سعيد 

1,000           عضوية االميرة لولوة بنت نواف ال سعود 

1,000          عضوية االستاذه هناء عبدهللا الفريح

1,000          عضوية االستاذ محمد بن سعيدان لسنة 

1,000          عضوية االستاذة هند ال الشيخ

1,000          عضوية  لـ االستاذة سارة بن سعيد

1,000           عضوية االستاذة  نادية احمد العنزي

1,000          عضوية الموظفة  سمية الشهري 

1,000           عضوية االستاذة هنادي فهد الحكير

1,000          عضوية االميرة سارة بنت خالد 

1,000          عضوية االميرة دينا نهار 

1,000           عضوية االستاذة ثريا العابد 

1,000          عضوية سامي البواردي 

500              عضوية االستاذة ساره بن شيحة

500              عضوية االستاذة هند ال طالب

16,000          االجمالي

 الى م1/10/2018  إيرادات اشتراكات العضوية من ( : يوضح7جدول )

.م31/12/2018  

 

 المبلغ البيان

292,500.00اعانة الوزارة المقبلين على الزواج 

158,214.00   اعانة الوزارة لدعم الرواتب

450,714.00   االجمالي

.م31/12/2018 الى م1/10/2018 إعانة الوزارة املشروطة من ( : يوضح8جدول )  
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ا
               : 30/09/2018م الى 1/07/2018/ تفاصيل املصروفات من  خامسا

 

 

 

 

 

 

 المبلغ البيان المبلغ البيان

8,500.00تسديد اجار عهود الرشيدي من لجنة عون7,000.00 المستفيدة فاطمة فقيهي من لجنة عون

11,700.00سداد اجار المستفيدة امينة المرزوق من لجنة عون8,000.00 المستفيدة عائشة الخالدي من لجنة عون

13,200.00سداد اجار المستفيدة حصة العزيز من لجنة عون7,500.00 المستفيدة هدى علي الحكمي من لجنة عون

9,000.00 تسديد اجار المستفيدة حصه بن جبر  من فاعل خير9,000.00 المستفيدة نوف العمر من لجنة عون

5,500.00تسديد اجار هالة حبابي  من فاعل خير12,000.00 المستفيدة حسينة السهيمي من لجنة عون

20,000.00 تسديد جواهر العتيبي من مؤسسة الدعامة للتجارة8,000.00 المستفيدة جيشية هادي علي من لجنة عون

100,000.00شراء شقة نادية سعيد يوسف10,000.00 المستفيدة هند سعد الضعيان من لجنة عون

80,000.00 شراء منزل لحسناء البيشي18,000.00 تسديد اجار امنه السفياني من لجنة عون

150,000.00 منزل للمستفيدة نوير مجلي9,500.00جهير مرزوق العتيبي من لجنة عون

100,000.00شراء منزل للمستفيدة جمعة هادي ابراهيم9,000.00المستفيدة دليل عمار العميري من لجنة عون

60,000       صرف بطاقات الهرم من لجنة عون10,000.00 اجار المستفيدة سعدى الشهراني من لجنة عون

4,200        صرف حقائب شتوية للمستفيدات من فاعل خير7,500.00اريام فريح العنزي من لجنة عون

6,500        سداد رسوم تعليم المستفيدة هيفاء12,500.00اجار المستفيدة هياء فراج ال شريد من لجنة عون

32,500       صرف بطانيات للمستفيدات10,000.00 ايجار المستفيدة مغيضة ال شايب من لجنة عون

4,328        صرف مساعدات غذائية للمستفيدات8,400.00اجار المستفيدة حصة العلياني من لجنة عون

754,827     االجمالي10,000.00 تسديد اجار المستفيدة امنه الصبياني من لجنة عون

.املساعدات مصروفات ( :9جدول )  

مركز شمل مصروفات ( :11جدول )  

.وادارية عمومية مصروفات ( :10جدول )  

 

 المبلغ البيان

316,564.78   الرواتب ومافي حكمها

2,715.83       تامين طبي

79,721.84     ايجار مركز شمل

 خدمات المبنى ) هاتف - مياه - كهرباء - صيانه - 

ضيافه - قرطاسيه - ايجار (
    23,449.04

422,451.49   االجمالي

 

 المبلغ البيان

617,635.59   رواتب واجور ومافي حكمها

 خدمات المبنى ) هاتف - مياه - كهرباء - صيانه - 

ضيافه - قرطاسيه  - ايجار(
    67,359.00

3,760.00       مصروفات سيارات

52,000.00     اتعاب مهنية - استشارية

28,390.48     مصروفات عالقات عامة

2,018.79       مصروفات رسوم وغرامات

771,163.86   االجمالي
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 :  عمل اإلداراتإنجازات  .5
  .الشؤون اإلدارية واملالية 1-4

 :واملستودع املالية 1-1-4

 . م 2019 للعام واملالية اإلدارية شؤونل السنوية الخطة عدادإ  •

 .م 2019 للعام املالي التدقيق لجنة خطة عدادإ •

 . م 2019 للعام االستثمار  لجنة خطة اعداد •

 . والفنية االدارية االعمال في شمل مركز  دعم •

 .النفل رضأ معارض يجار إ متابعة •

 . م 2019 للعام التقديرية املوازنة على العمل •

 .والتوصيات املالحظات ورفع واالدارية املالية االجراءات دليل مراجعة •

 . املالية االستدامة خطة  لتطوير  عماد الدكتور  من املطلوبة املالية التقارير  رفع •

 . الثالث الربع عن القانوني املراجع مالحظات على الرد •

 . شمل ملركز  االنماء بمصرف حساب فتح اجراءات اتمام •

 .م2018 للعام(  12 ، 11 ، 10)  لشهر  املالية والتقارير  البنكية والتسويات اليومية القيود عدادإ •

 المبلغ البيان

145.00          تاهيل المقبلين على الزواج

5671.74برامج توعوية

58,132.34     التاهيل لما بعد الطالق

209,101.28   رائدات حرافيات

23,000.00     شريكي حياتي

4,500.00       الخطبة في الجوامع

145,706.00   مصروفات مباشرة للبرامج االجتماعية

446,256.36   االجمالي

البرامج االجتماعية مصروفات ( :12جدول )  

 

 المبلغ البيان

446.67          أجهزة كهربائية ومعدات

945.00          اثاث ومفروشات

420.00          اجهزة هاتف وسنترال

13,840.40     اثاث ومفروشات لمركز شمل

16,909.00     اجهزة كهربائية لمركز شمل

89,600.00     تحسينات مباني مستأجرة

200,000.00   تأليف قصص

322,161.07   االجمالي

االصول  مصروفات ( :13جدول )  
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 لـ : اسعار  عروض جلب على العمل تم •

  .مودة بيت املراقبة كاميرات صيانة -

 . مودة بيت تأثيث -

 . مودة بيت ترميم -

  .العضويات مهام دارةإ نظام -

  .االجتماعي التواصل محتوى  -

  .االجتماعي االثر  قياس مشروع -

 .االنجليزيه اللغة دورة -

  .العمل لسوق  التأهيل برنامج -

 .الجواالت صيانة دورة -

 .الفوتوشوب دورة -

 .والكاميرات والسنترال وملحقاته االلي الحاسب اجهزة صيانة -

  .مودة لبيت االنذار  اجهزة صيانة -

 .القانوينه الحاضنة -

  .املستفيدات نقل -

  .البيانات تحليل دورة -

 . املخاطر دارةإ دورة -

 (. الحشرات مكافحة) الجمعية رش -

 .مساعد بنت ساره اإلميرة من تبرع مالبس جرد •

 . االخير للربع الشيكات من عدد وصرف كتابة •

 . املستودعات برنامج على العمل •

 . واملشتريات العينية التبرعات وصرف استالم •

 .والرش الصيانة عقود متابعة •



 

14 
 

 .االنذار واجهزة الكميرات صيانة عقود متابعة •

 وبطانيات( كرتون  40) عدد تمر  كراتين ادخال على العمل •

 : البشرية املوارد 4 -2-1

 .) طالب ال ثريا) توظيف تم: التوظيف .1

 (.طالب ال ثريا) اضافة تم ،( القحطاني خلود) العقد تجديد عدم بسبب التأمينات من موظفة حذف تم:  اإلجتماعية التأمينات من والحذف اإلضافة .2

 .الرابع للربع املوظفات لجميع البشرية املوارد فواتير  رفع تم: البشرية املوارد تنمية صندوق  في والحذف واإلضافة فواتير  .3

 .السيارات لتأمين اسعار  عروض جلب على العمل تم وكذلك اكسا، شركة من الطبي التأمين وثيقة اصدار  تم للوساطة املتحدة العاملية شركة مع بالتعاون :  الطبي التأمين .4

  :املكتبية االعمال .5

 .الرابع للربع الرواتب مسيرات عمل •

 .الرابع للربع الرواتب مصنف عمل •

 .املساندة مكاتب و  االستقبال  من كل في  موزعين  متدربات 5 مع والتعاون  تمير  برنامج تفعيل في طاقات مع التعاون  تم •

 .الكفالة نقل معاملة متابعة •

 .طاقات في عمالة تأشيرات اصدار  معاملة متابعة •

 .  اإلجتماعية التأمينات في الشهرية الفواتير  متابعة •

 .مودة بيت وحارسة حراس ألجل املرقاب سيف مؤسسة مع التواصل •

 .م2018 سنة عن للموظفات السنوي  التقييم على العمل •

 .ميكروتك لبرنامج املوظفات جميع بيانات تعبئة على العمل •

 . للموظفات املرنة الساعة تقرير  على العمل تم •

 .اسعار عروض لجلب االستقدام مكاتب من عدد مع التواصل •

 .والعودة الذهاب تأشيرة اصدار  ومتابعة وارلين ادوين العمالة حجوزات على العمل •

 .م2019لـ  التقديرية امليزانية على العمل •

 .م2018لـ الوظيفي الرضا على العمل •

  .م2018لـ الخدمة نهاية مخصص على العمل •

 .صرف  مذكرات  من عدد  عمل تم •
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 .دورة 12عدد  خارجها و أ الجمعية داخل سواء للموظفات دورات عدة وعمل تنسيق تم •

  .العامة العالقات وقسم االدارة مجلس العضاء االعالم في التواجد استراتيجية بناء لدورة اسعار  عروض وجلب للتدريب مراكز  عدة مع التواصل تم .6

 .املحتوى  لصناعة البيانات تحليل لدورة اسعار  عروض وجلب للتدريب مراكز  عدة مع التواصل تم .7

 .املخاطر ادارة لدورة اسعار  عروض وجلب للتدريب مراكز  عدة مع التواصل تم .8

 .مستحقاتهم وصرف املستقيالت للموظفات الخدمة نهاية مستحقات عمل •

 .الجمعية ملوظفات البيانات قاعدة تحديث تم •

 .الخارجية للجهات خطابات عدة عمل تم •

 .للموظفات وإرسالها تعاميم عدة عدادإ تم •

 .للموظفات وإحاالت إفادات عدة عمل تم •

 .املوظفات إيميالت تنظيم •

 أفكار لتطوير العمل:

 . مستودع بناء •

 .املطورة للوائح ومناسب حديثة وبتقنيات مطور  واإلداري  املالي للقسم جديد برنامج •

 

 :  إدارة الشؤون القانونيةإنجازات  2-4

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

 مقابالت شخصية لهن. إجراءمرشحة و  53بدورته التاسعة وتم استقبال ما يقارب البرنامج ببدأ التسجيل  عن تم اإلعالن -

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

 ( استشارة قانونية.250من قسم الشؤون القانونية )املقدمة بلغت عدد االستشارات القانونية الهاتفية والحضورية  -

 قانونية. ات( استشار 6)املقدمة من مكتب مودة بمركز امللك سلمان بلغت عدد االستشارات القانونية  -

 ( ساعة تطوعية. 799وصل عدد الساعات التطوعية املقدمة من فريق املتطوعات الحقوقيات ) -

 م. 2018( إفادة وشهادة ملتطوعات قسم الشؤون القانونية للعام  33تم إصدار عدد ) -

 (متطوعة.  47حيث بلغ عددهن )  م2019نموذج تسجيل ملتطوعات قسم الشؤون القانونية للعام  تم إعداد -

 الفتتاح املكتب. -
ً
 تم عقد برنامج املرشد الحقوقي ملرشحات مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمنطقة الباحة تمهيدا
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 تم إعداد مسودة مذكرة تفاهم مع وزارة العدل لتنظيم العمل املشترك املتعل -
ً
ق بمتابعة ودعم تشغيل مكاتب املساندة الحقوقية، وتم رفع املسودة لإلدارة التشاركية لوزارة العدل تمهيدا

 لتوقيعها.  

 من )الرياض، املدينة املنورة، مكة املكرمة، جدة، والدبلغ  -
ً
 :يليما مام(، إجمالي منجزات مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية في كال

 

 

 

 

 

 

 املدينة

 عدد املراجعات   الخدمات الحقوقية  القضايا الواردة 

 املجموع ديسمبر نوفمبر اكتوبر املجموع ديسمبر نوفمبر اكتوبر املجموع ديسمبر نوفمبر اكتوبر

 2844 897 1174 773 3011 943 1220 848 1 0 1 0 الرياض

 840 247 254 339 2207 650 813 744 1668 111 813 744 املدينة 

 1714 452 644 618 4048 947 1528 1573 3416 315 1528 1573 جدة

 2038 643 704 691 2213 698 761 754 579 132 193 254 مكة املكرمة

 810 277 258 275 1197 434 397 366 734 37 405 292 الدمام

 .م2018إجمالي إنجاز مكاتب املساندة الحقوقية خالل الربع الرابع لعام ( : يوضح 14جدول )
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 حشد التأييد ملشروع مدونة األحوال الشخصية: 3-2-4

م، بحضور سعادة األمين العام ملجلس شؤون األسرة د/ هال التويجري، وقد حضر االجتماع من 06/12/2018تم االجتماع بمعالي وزير العمل والتنمية االجتماعية في يوم الخميس املوافق  -

، وقد تم تقديم عرض مرئي حول مشروع املدونة، وجاءت االستاذة شهد الخليفي طرف الجمعية سمو رئيس مجلس اإلدارة األميرة/ سارة، وسعادة املحامي د/ أحمد الصقيه باإلضافة إلى

 لآلتي
ً
 :نتائج االجتماع وفقا

 .معالي الوزير بمحادثة معالي وزير العدل بنفسه لحثه على دعم وتبني مشروع املدونة وعد ▪

ية مجلس الشورى ملجلس شؤون األسرة بالعمل مع الجهات املختصة ذات العالقة إلعداد مدونة أفادت د/ هال بأنهم استلموا خطاب وارد من الديوان امللكي يطلب مرئياتهم حول توص ▪

 لألحوال الشخصية، كما ذكرت بأنها ستقوم باإلشارة للمدونة التي قمنا بإعدادها في خطابهم الجوابي للديوان.

وأفاد بأن معالي وزير العمل والتنمية االجتماعية قام بمحادثة وزير العدل حول م 20/12/2018بتاريخ ي أ/عبداملحسن الشعيب  مدير اإلدارة التشاركية بوزارة العدل مع الجمعيةتواصل  -

العمل لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين املدونة وقام بتسليمه خطاب الجمعية املرسل ملعاليه بخصوصها، وبناء على ذلك وجههم معالي وزير العدل بالتواصل مع جمعية مودة ووزارة 
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نضمام في اللجنة املشتركة املعنية بدراسة من وزارتي العدل والعمل والجمعية لدراسة مشروع املدونة، كما طلب من الجمعية ارسال خطاب ملعالي وزير العدل لترشيح ممثل للجمعية لال 

 م.27/12/2018باللجنة في تاريخ  ، وقد تم رفع الخطاب املطلوب ملعالي الوزير وترشيح األستاذة شهد الخليفي لتمثيل الجمعيةاملدونة

 مشروع مراكز "شمل" لتوفير مراكز لتنفيذ الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض:  تنفيذ  4-2-4

 م.2019إعداد الخطط السنوية لتنفيذ مشروع مراكز شمل خالل العام  -

 استالم الهوية املعتمدة ملراكز )شمل( من وزارة العدل. -

 بمدينة الرياض:مركز شمل )ب(  (1

 ركز  بحسب اشتراطات وزارة العدل، واالنتهاء من أعمال ترميم املبنى وشراء األثاث للغرف الجديدة التي تم استحداثها.مباشرة أعمال التحسينات املطلوبة لتهيئة مقر امل -

 لنقل خدماتهم ملركز شمل )ب(.تعديل مسميات الفريق الحالي لبيت مودة بحسب املسميات الوظيفية املعتمدة في الدليل التشغي -
ً
 لي ملركز شمل فئة )ب(، وأخذ اعتماد الوزارة لذلك تمهيدا

 إجراء املقابالت الوظيفية مع املرشحات للوظائف الشاغرة باملركز.  -

 تهيئة املبنى + تشغيل خدمات املركز للسنة األولى.تم رفع املطالبة املالية للفاتورة األولى إلى وزارة العدل والتي تتضمن قيمة تأجير السنة األولى ملركز شمل )ب( +  -

ؤهلة لالستغناء عن وساطة املركز للحفاظ على تم التنسيق مع محكمة التنفيذ إليقاف إحالة تنفيذ األحكام ملدة شهر حتى يتمكن املركز من تنظيم العمل الداخلي وإقفال ملفات األسر امل -

 ( ملف أسرة تم تحويل تنفيذ زيارتهم للمنزل. 147تعلقة بتأخر تقديم الخدمات لهم، وقد تم خالل فترة إيقاف اإلحاالت إقفال )مستوى األداء وتالفي شكاوى املستفيدين امل

ات والتبريرات ر يتضمن اإليضاحتمت دراسة أسباب انخفاض نسبة عدم رضا املستفيدين من خدمات املركز وإعادة االستطالع بطريقة توضح األسباب بشكل محدد، وتم إعداد تقري -

 ورفعه للمدير التنفيذي لتقديمه ملجلس اإلدارة.  

 ( أحكام حضانة.  3( حكم زيارة، وتنفيذ )97( إحالة من محكمة التنفيذ لدي بيت مودة، منها تنفيذ )100تم خالل هذا الربع قيد ) -

دراسة الوضع األسري والنفس ي واالجتماعي والتعليمي ل قضايا( 5قديم اإلفادة حولها، منها )( إحاالت من محكمة األحوال الشخصية لدى بيت مودة، بغرض دراستها وت19كما تم قيد ) -

 ( قضية دعوى عضل. 1، و)زيارة دعوى   دراسة قضايا( 6)و، حضانةدعوى   دراسة قضايا( 7لألوالد، و)

 ( برنامج لتهيئة األطفال لتقبل تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة. 32تم تنفيذ ) -

 ( جلسة إرشادية لدراسة حالة األسر املستفيدة.27تم عقد ) -
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 تحقيق املنجزات التالية:  من مركز شمل )ب( تمكن -

 

 نوع الخدمات
القضايا 

 املنفذة

القضايا  املستفيدينعدد 

 املتعطلة

 عدد املستفيدين

 الوالدين االبناء الوالدين  االبناء

 258 214 129 2128 1635 1064 زيارة مبيت

 123 83 1052 816 526 زيارة اصطحاب
166 

 10 7 5 382 198 191 زيارة داخلية

 2 1 1 4 7 2 حضانة

 - - - 18 12 9 الزيارات املنزلية

 436 345 218 3566 2656 1783 االجمالي

 

 

 

 

 مركز شمل )ج( بمحافظة الخرج: (2

 املرشح والحصول على موافقة الوزارة مع التعديالت املطلوبة. تم التنسيق مع جمعية التنمية الخرج لترشيح املبنى لوزارة العدل وتمت معاينة املقر  -

 لتوقيعه. -
ً
 بناء نموذج عقد التشغيل واملالحق الخاصة به وارساله لجمعية التنمية بالخرج تمهيدا

تهيئة املبنى + تشغيل خدمات املركز للسنة األولى + قيمة تصميم وتنفيذ تم رفع املطالبة املالية للفاتورة الثانية إلى وزارة العدل والتي تتضمن قيمة تأجير السنة األولى ملركز شمل )ج( +  -

 الحقائب التدريبية + تنفيذ خطة االستدامة. 

 

 .عدد الخدمات املنجزة( : يوضح 15جدول )
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 مركز شمل )أ( بمدينة الرياض: (3

 االستئجار مع املالك وسداد قيمة تأجير السنة األولى.ترشيح مقر للمبنى مكون من عمارة يجاورها أرض فضاء )مواقف( وتم أخذ موافقة وزارة العدل على املقر املشرح وتم إبرام عقد  -

 .لتقديم دراسة استشارية الستثمار جزء من األرض املجاورة ملبنى شمل أ بحي غرناطة، وتم الحصول على عرض مبدئي تم تقديمه ملجلس اإلدارة I Designاالستعانة بشركة  -

 لعدل والتي تتضمن قيمة تأجير السنة األولى ملركز شمل )أ( + تهيئة املبنى + تشغيل خدمات املركز للسنة األولى.تم رفع املطالبة املالية للفاتورة الثالثة إلى وزارة ا -

 التدريب: (4

، األخصائيين القانونيين، تماعيين والنفسيينتم تحديد االحتياج ووضع األهداف التدريبية لفرق العمل املطلوب تأهيلهم بحسب الفئات املحددة من الوزارة )القيادات، األخصائيين االج -

 املوظفين اإلداريين(.

 .مع املدير التنفيذي تم االجتماع بممثلي السفارة األمريكية لبحث سبل دعمهم لتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل فرق عمل مراكز شمل -

 االجتماعي والنفس ي بمراكز شمل. تم التواصل مع مركز مودة ورحمة لطلب ارسال العرض الفني واملالي لتصميم حقيبة تأهيل األخصائي -

خصائيين االجتماعيين والنفسيين، األخصائيين تم التواصل مع مركز مكين للتدريب لطلب ارسال العرض الفني واملالي لتصميم الحقائب التدريبية لتأهيل الفئات التالية: )القيادات، األ  -

 القانونيين، املوظفين اإلداريين(.

غير املباشر واملتمثل في تنفيذ جلسات باالستشاري ومدير املبادرة بوزارة العدل ملناقشة السبل املثلى لتدريب املستفيدين )الوالدين( وتم االتفاق على اتباع أسلوب التدريب تم االجتماع  -

 حوارية، لقاء الخبير، وضع ألواح إرشادية باملقر، تنفيذ أعمال فيديو قصير تتضمن رسائل توعوية.

 مشروع "بينة" لالستعالم عن املقبلين للزواج:   5-2-4

م بإعداده د. ابراهيم الخضير، وقد تم تم خالل هذا الربع تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس االدارة فيما يخص االستعانة بمتخصصين في الطب النفس ي ملراجعة وتقييم الجزء الذي قا -

 م بمراجعة وتقييم دراسة الدكتور ابراهيم الخضير واالستبيان املرفق بها.التواصل والتعاقد مع الدكتور عاصم العقيل للقيا

ن القانونية األستاذة ساره الحربي؛ ملناقشة تم االجتماع باألخصائيات النفسيات في الفريق العلمي للدكتور عاصم العقيل من قبل مدير مبادرة شمل األستاذة شهد الخليفي ومدير الشؤو  -

م، وقد تم تزويدهم خالل االجتماع باملالحظات والتعديالت املعتمدة من الجمعية بهدف معالجتها وإدخالها 05/12/2015النفس ي من مشروع "بّينة"، وذلك بتاريخ املالحظات على الجزء 

 وتسليم الدراسة بعد تطويرها. 
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 أعمال أخرى:  -6-2-4

 بالجمعية، ومذكرة تفاهم واحده مع وزارة العدل بشأن مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية.( عقد خاص 11قامت إدارة الشؤون القانونية بإعداد ومراجعة ) -

 .االحوال الشخصيةساندة الحقوقية بمحاكم تم العمل على أعداد وتجهيز ملفات الدعم إلمارات املناطق)الرياض، الدمام، جده، مكة، املدينة، الباحة، جازان( لطلب الدعم ملكاتب امل -

 تم تخصيص رقم جوال وبريد إلكتروني خاص الستقبال الشكاوى واملقترحات ملكاتب املساندة الحقوقية داخل محاكم االحوال الشخصية. -

 جلس اإلدارة. قامت األستاذة شهد الخليفي بمشاركة األستاذة ساره الحربي بمراجعة مالحظات وزارة العدل على االتفاقية الوالدية ومالحظات رئيس م -

عن )كيفية الترافع في القضايا األسرية أمام محاكم األحوال الشخصية( و قد ألقى الدورة خريجة الحاضنة القانونية األستاذة نوف  -قسم التدريب–تم إقامة دورة ملستفيدات الجمعية  -

 اللحيدان. 

 راءات التابعة لذلك لضمان جودة سير العمل.تم العمل على أعداد ألية للعقود الواردة لقسم الشؤون القانونية واإلج -

 م.2019تم أعداد الخطة السنوية إلدارة الشؤون القانونية والبرامج الحقوقية لعام  -

املساندة الحقوقية ورفعه موظفات مكاتب تم أعداد تقرير من قبل مشرفة البرامج الحقوقية األستاذة فريدة الشهري بشأن مالحظات الرضا الوظيفي والتحديات والصعوبات التي تواجه  -

 لإلدارة التنفيذية.

 تم اعتماد األعضاء املرشحين من قبل مجلس اإلدارة للجنة األشراف على البرامج الحقوقية ومبادرة شمل. -

 ير املقدم من وزارة العمل والتنمية االجتماعية.تم ترشيح متدربات للعمل "بمكاتب املساندة الحقوقية بمحاكم االحوال الشخصية واإلدارة القانونية بمقر الجمعية" من برنامج تمه -

ضنة القانونية لألحوال الشخصية" للجائزة ضمن تمت املشاركة بجائزة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي عن فئة "املبادرات االجتماعية والخيرية" وذلك بترشيح "برنامج الحا -

 م.30/11/2018مبادرات جمعية مودة الخيرية، وذلك بتاريخ 

 

 

 

 

  م.2018في الربع الرابع لعام  املستفيد خالل أيام تنفيذ الزيارات ارضمدى  قياسل( من مستفيدي ومستفيدات بيت مودة 97( : يوضح نتائج ردود )16جدول ) 
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عدد 

املستفيدين 

 املنفذ له

عن الخدمة  املعلوماتتوفر  

 قبل التقدم لها

املستغرق  الوقتمدى مالئمة 

 للحصول على الخدمة

موظفات بيت مودة  تعامل 

 معك

داخل بيت  باألمنالشعور 

 مودة لك وألطفالك

عند  الخصوصيةمدى توفر 

 تنفيذ الخدمة

وخدمات املكان تهيئة 

 الضيافة والترفيه

 رضاكبشكل عام، ماهو 

 عن خدمات بيت مودة

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

43 

 18 راض ي تماما 20 راض ي تماما 20 راض ي تماما 27 راض ي تماما 21 راض ي تماما 18 راض ي تماما 20 راض ي تماما

 14 راض ي 14 راض ي 12 راض ي 9 راض ي 11 راض ي 14 راض ي 10 راض ي

 6 محايد 4 محايد 4 محايد 3 محايد 6 محايد 5 محايد 6 محايد

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

غير راض ي 

 
ً
 3 تماما

غير راض ي 

 
ً
 3 تماما

غير راض ي 

 
ً
 1 تماما

غير راض ي 

 
ً
 3 تماما

غير راض ي 

 
ً
 4 تماما

غير راض ي 

 
ً
 2 تماما

غير راض ي 

 
ً
 2 تماما

عدد 

املستفيدين 

 املنفذ ضده

عن الخدمة  املعلوماتتوفر  

 قبل التقدم لها

املستغرق  الوقتمدى مالئمة 

 للحصول على الخدمة

موظفات بيت مودة  تعامل 

 معك

داخل بيت  باألمنالشعور 

 مودة لك وألطفالك

عند  الخصوصيةمدى توفر 

 تنفيذ الخدمة

وخدمات املكان تهيئة 

 والترفيهالضيافة 

 رضاكبشكل عام، ماهو 

 عن خدمات بيت مودة

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

54 

 23 راض ي تماما 28 راض ي تماما 33 راض ي تماما 37 راض ي تماما 36 راض ي تماما 27 راض ي تماما 31 راض ي تماما

 17 راض ي 11 راض ي 16 راض ي 13 راض ي 12 راض ي 18 راض ي 15 راض ي

 7 محايد 9 محايد 1 محايد 2 محايد 1 محايد 2 محايد 2 محايد

 6 غير راض ي  5 غير راض ي  3 غير راض ي  2 غير راض ي  5 غير راض ي  4 غير راض ي  4 غير راض ي 

غير راض ي 

 
ً
 2 تماما

غير راض ي 

 
ً
 3 تماما

غير راض ي 

 
ً
 0 تماما

غير راض ي 

 
ً
 0 تماما

غير راض ي 

 
ً
 1 تماما

غير راض ي 

 
ً
 1 تماما

غير راض ي 

 
ً
 1 تماما
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 إنجازات إدارة املساندة االجتماعية و البرامج التنموية:  3-4

  الثبوتية ابنائهم اوراق استكمال أو  االعالة صكوك احضار  أو  لالم الحضانة انتقال بعد وذلك عون، لصندوق  السابقة االعوام ومسجالت ملستفيدات الجدد املعالين عدد وإضافة تحديث تم  -

 .فرد(  317)  عددهم والبالغ م،2018 عام خالل وذلك

 .م2017 عام عن ومستفيد مستفيدة(738) الزيادة بلغت حيث م،2018 لعام الرابع الربع حتى فرد( 4538) بلغ والتنموية االجتماعية للخدمات التنموي  عون  صندوق  مستفيدي مجموع -

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالي : تنفيذ لجنة صندوق عون التنموي و  توصيات ضمنالرابع خالل الربع ومستفيدة مستفيد  ( 797يقل )  ال عن االدارة على تقديم خدمات ملاكما عملت  -

 عدد املستفيدات نوع الخدمة

 )مستفيدة(11 .تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة وإعداد الخطط التنموية

 االم مع املستفيدين ( عدد33 )

)املعالين( لصندوق عون بعد تحديث واكتمال االوراق عدد املضافين 

 الثبوتية

7 

 31 .إلثبات الوضع الحالي واستحقاق الصرف  تحديث شريحة بيانات مواطنة

تحديث البيانات وتحديث دراسة االحتياجات ومدى استكمال بهدف وتحديث امللفات  الحاالت متابعة ودراسة 

 الخدمات.

45 

.نوع الخدمات ( : يوضح17جدول )  

 

11
7

31

45

عدد المستفيدات
تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة وإعداد 

الخطط التنموية

ون لصندوق ع( المعالين)عدد المضافين 
ةبعد تحديث واكتمال االوراق الثبوتي

ات تحديث شريحة بيانات مواطنة  إلثب
الوضع الحالي واستحقاق الصرف

فات متابعة ودراسة الحاالت  وتحديث المل
نات للحاالت الرعوية بهدف تحديث البيا
وتحديث دراسة االحتياجات ومدى 

استكمال الخدمات 
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 الجهة املتبرعة  عدد املستفيدين نوع الخدمات واملساعدات املقدمة 

  17 تقييم البيئة السكنية واالقتصاديةلجتماعي للمستفيدات اال بحث الزيارة 

 شركة العثيم  25 ( ريال 100(بطاقة من فئة )25توفير بطاقات مواد غذائية مسبوقة الدفع من شركة العثيم لعدد)

 فاعل خير  5 ريال( 100) فئة من بطاقة(5)لعدد العثيم شركة من الدفع مسبوقة غذائية مواد بطاقات توفير 

  الهرم شركة من الدفع مسبوقة كسوة بطاقات توفير 

 ريال(  200)  فئة من بطاقة( 300) لعدد

 صندوق عون  300

 االستاذة عبير بن سعيد 245 ( بطانية 250توفير بطانيات شتوية لعدد )

 فاعل خير 21 ( سالت  4توفير مواد غذائية لعدد ) 

 توفير حقائب شتوية تبرع من بنك االستثمار لعدد

 ( حقيبة 150) 

 بنك االستثمار  150

 فاعل خير 3 منازل تسديد إيجار 

 صندوق عون  19 تسديد إيجار منازل 

  صندوق عون +جمعية بنيان 4 تمليك منازل 

 عون  صندوق  1 سداد رسوم دراسية 

 مركز دائرة التكامل الطبي 7 أطفال  7توفير جلسات عالجية وتأهيلية لالضطرابات السلوكية لدى 

.م2018نوع الخدمات املقدمة وعدد املستفيدين خالل الربع الرابع لعام  ( : يوضح18جدول )  
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   : التالي حسب حالة( 70)  لعدد االرشادية الجلسات و  االجتماعية االستشارات حاالت واستقبال تنظيم تم كما -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ،م2019 لعام التنموية والبرامج االجتماعية املساندة الدارة السنوية الخطة إعداد على االدارة عملت -

 . م2019 لعام والتنموية االجتماعية املساندة بإدارة الخاصة املوازنة إعداد و  التنموي  عون  لجنة خطة إعداد وكذلك

عدة العاملية االسرية للسياسات التحليلية الدراسة حول  املالحظات تقرير  إعداد في واملشاركة االطالع على  االدارة عملت كما -
ُ
 . االسرية للتنمية املودة جمعية قبل من امل

 .  القانونية و  االجتماعية االستشارات لتقديم اسبوع ملدة االجتماعي الضمان مقر  في املتنقلة االستشارات وحدة تفعيل على اإلدارة وعملت -

 .وابنائهم مستفيدة( 43)  لعدد 2019 لعام جديدة بطاقات إلصدار  التنسيق و   وابنائهم مستفيدة( 28)  لعدد املاض ي العام للمستفيدات الطبية التأمين بطاقات تجديد على العمل وتم -

 .السنة من الرابع لربعباإلدارة ل الخاصة  البرامج لجميع االعالنية واملواد والبنرات الصحفية واالخبار  االجتماعي التواصل وسائل محتوى  ملف مراجعة على اإلدارة عملت كما -

 . م2019 لعام  املقترح اللجنة اجتماعات ومواعيد جدول  تقرير  و  م2018 لعام التنموي  عون  لجنة أعضاء اجتماعات نتائج تقرير  إعداد -

 (. السلوكية االضطرابات حاالت)  مجال في مجانية عالجية جلسات وتوفير  االطفال لتحويل الطبي التكامل دائرة مركز  و  الخيرية مودة جمعية بين تعاون  اتفاقية توقيع على العمل وتم -

 .العمري  سمية/  االجتماعية االخصائية بإشراف1440/1441 للعام دراسيين فصلين ملدة اجتماعية خدمة تخصص سعود امللك جامعة طالبات وتدريب استقبال -

 .بإشراف االخصائية االجتماعية / سمية العمري 1440/1441تدريب طالبات جامعة امللك سعود تخصص خدمة اجتماعية ملدة فصلين دراسيين للعام  -

 

 برامج التدريب و التوعية والتمكين : إنجازات  4-4

 عدد املستفيدات نوع االستشارة

 60 استقبال االستشارات الهاتفية وتحويلها للمراكز املختصة 

 8 تفعيل وحدة االستشارات االسرية في مركز نادي امللك سلمان 

 2 تحويل الحاالت ملركز بيت الخبرة لإلصالح األسري 

.م2018 لعام الرابع الربع خاللنوع اإلستشارات وعدد املستفيدين  ( : يوضح19جدول )  
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 لهذا للدورات الحضور  عدد بلغ حيث الشخصية املقابالت ونتائج للمستفيدات التدريبية االحتياجات أولوية على بناء والبرامج الدورات جدولة على اإلدارة عملت -

 . وبناتهم مستفيدة(  27)  توظيف و  مستفيدة(   150)  الربع

 البرامج التنموية   

تاريخ  عنوان البرنامج / الدورة م

 االقامة

 مالحظات  مقر التنفيذ عدد امللتحقين عدد االيام تاريخ االنتهاء

  جمعية أعمال للتنمية األسرية 1 يوم 25/9/2018 25/9/2018 دورة البروتوكول الوظيفي  .1
ً
 منح مستفيدات الجمعية مقعد مجانا

 مدعوم من صندوق بر سابك  معهد الخليج للتدريب  14 شهر  25/10/2018 30/09/2018 برنامج رائدات حرفيات ) دورة تصفيف الشعر (   .2

 25/10/2018 30/09/2018 برنامج رائدات حرفيات ) دورة فن التجميل (  .3
 شهر

 معهد الخليج للتدريب  14
  سابك بر  صندوق  من مدعوم

 25/10/2018 30/09/2018 برنامج رائدات حرفيات ) دورة فن الطهي املنزلي (  .4
 شهر

 مركز الرسالة لرائدات االعمال  12
  سابك بر  صندوق  من مدعوم

 13/10/2018 برنامج تطوير مهارات الطفل  .5
27/10/2018 

 

أيام ملدة 3

 أسابيع3
  3منح مستفيدات الجمعية  مركز ذاتي 3

ً
 مقاعد مجانا

6.  
  2/برنامج التأهيل الوظيفي

 الشخصية (مهارات اجتياز املقابالت  -)بناء السيرة الذاتية
 جمعية مودة الخيرية 17 يوم 05/11/2018 05/11/2018

 تم تقديم الورشة من قبل مشرفةالتدريب/

 بلسم املوس ى

  جمعية مودة الخيرية 32 يوم 14/11/2018 14/11/2018 (2كيفية الترافع في القضايا االسرية )  .7
ً
 تم التنسيق مع املدربة لتقديم الدورة تطوعا

  مركز ذاتي 20 ايام 9 28/11/2018 14/11/2018 -3-التأهيل ملا بعد الطالق برنامج   .8

  مؤسسة األميرة العنود الخيرية 2 أيام3 17/11/2018 15/11/2018 مبادرة وصل) دورة التصوير الفوتوغرافي (  .9
ً
 منح مستفيدات الجمعية  مقعدين مجانا

  16منح مستفيدات الجمعية   جمعية أعمال للتنمية األسرية 16 يومين 27/11/2018 26/11/2018 االلكترونيدورة ادارة املشاريع الصغيرة والتسويق   .10
ً
 مقعد مجانا

  4منح مستفيدات الجمعية   مؤسسة األميرة العنود الخيرية 4 يوم 28/11/2018 28/11/2018 دورة  الحماية القانونية لرائدات االعمال  .11
ً
 مقاعد مجانا

  جمعية مودة الخيرية 13 يوم 05/12/2018 05/12/2018 فنيات االسترخاءورشة   .12
ً
 تم التنسيق مع املدربة لتقديم الدورة تطوعا

.م2018البرامج والدورات التي تمت خالل الربع الرابع لعام  ( : يوضح20جدول )  
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 للبرامج الرعاية ملفات تحديث  على العمل تم كما(  التقني للتدريب مهارتي – للمرأة القيادة تدريب)  2019م لعام تدريبية برنامجين وتصميم استحداث على االدارة عملت -

 .  م2019 لعام التدريبية

  .االجتماعية والتنمية العمل لوزارة والتابعة الزواج على واملقبالت املقبلين تأهيل لحقائب واملطورة الثالثة النسخة حول  املالحظات تقرير  من واالنتهاء توثيق على العمل -

 .  م2018 عام خالل املُنفذة البرامج واسماء لعدد بالوزارة الخاص البيان تعبئة على العمل تم -

  مركز ذاتي 2 يوم 12/12/2018 12/12/2018 ورشة عمل اليوم العالمي لحقوق االنسان  .13
ً
 منح مستفيدات الجمعية مقعدين مجانا

 التمكين

 الجهة البنود م

1 

 
 عدد المستفيدات الالتي تم توظيفهن

 ( مستفيدة 27) 
 

 شركة الوطنية االولى للتوظيف

 مؤسسة حراساتكم للحراسات االمنية

 شركة اخر االسعار

 عبدالوهاب القرعاويشركة مجموعة 

 محالت اون تايم

 عطورات باسم القاسم

 كارلتون الريتزفندق 

 شركة الشايع

 شركة درر الماس

 شركة دعاية واعالن

 شركة ميداس

 شركة الحكير

 شركة اوركس السعودية

 مستشفى الحبيب

 شركة زهرة الصحراء

 سمارت لينك

2 
 المستفيدات من االسر المنتجةعدد 

 ( مستفيدات3)

 في مجال الطهي 3

 مجال االعمال اليدوية) الرسم على اللوحات ( 1

 مجال التجميل والتصفيف في مشغل نسائي 2

.م 2018عدد االتفاقيات والعقود التي تمت خالل الربع الرابع لعام   ( : يوضح21جدول )  
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– الزواج على املقبالت تأهيل لبرنامج تمديد ملحق –( 6) العمل لسوق  للتأهيل انطالقة برنامج)  التالي حسب عقود(  5)  لعدد  التدريبية  البرامج عقود إبرام على االدراة عملت -

 . للبرامج النقل شركة عقود( 8)  لعدد و (    الثالث الطالق بعد ملا التأهيل برنامج – الزواج على املقبلين تأهيل لبرنامج الفترة تمديد ملحقين

 خالل تنفيذها واملطلوب املواصالت شركة -التقني للتدريب مهارتي برنامج – املرأة قيادة تدريب برنامج – العمل لسوق  للتأهيل انطالقة برنامج املقدمة االسعار  عروض دراسة تم -

 .م2019 عام

 . التحكيم تقرير  واستالم االجتماعية والتنمية العمل لوزارة التابعة واملقبالت املقبلين تأهيل حقيبة في النفسية الجوانب تحكيم عقد وتوقيع سيقنالت متابعة -

 . لديهم املتوفرة الشواغر  و  التوظيف آلية ملناقشة الوالبي العنود /التمكين منسقة قبل من م9/10/2018 بتاريخ ايكيا وشركة  االتصال مراكز  شركة  من لكال  زيارة تمت -

 دورة – التجميل فن دورة) حرفيات رائدات لبرنامج التدريب عملية سير  ومتابعة األول  اليوم لتقييم  الرسالة ومركز  والتعليم للتدريب الخليج معهد  من لكال  ميدانية زيارات عمل -

 . املوح عبير  األستاذة قبل من م 23/10/2018  وتاريخ ،م 30/09/2018 بتاريخ  سابك بر  صندوق  من املدعوم(   الطهي فن – الشعر  تصفيف

 عبير  األستاذة قبل من 27/11/2018 بتاريخ التقييم نتائج واستالم االلكتروني والتسويق املشاريع إدارة دورة عمل سير  ملتابعة االسرية للتنمية اعمال لجمعية ميدانية زيارة عمل -

 .املوح

 . واملتابعة الوظيفي والتوجيه لإلرشاد مستفيدة(  34)  متابعة على والعمل التوظيف بهدف للمستفيدات شخصية مقابالت( 20)  على العمل تم -

 . العرض واعتماد الزواج على واملقبالت املقبلين تأهيل لبرنامج الباوربوينت عروض وتعديل مراجعة على اإلدارة عملت -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018خالل الربع الرابع لعام  املنزلي الطهي فن لدورة  املتدربات رضا لدى تقييم استمارة

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

 م2018 لعام الرابع الربع خالل املكياج فن لدورة  املتدربات رضا لدى تقييم استمارة

 25/10/2018 التاريخ معهد الخليج للتدريب والتعليم اسم املدرب 

مدة  معهد الخليج للتدريب والتعليم مكان االنعقاد 

 الدورة 

 شهر 

 مستفيدة14 عدد الحضور للبرنامج

عدد املتدربات املقيمات 

 للبرنامج

 مستفيدة14

  ممتاز   العبارة  م العنصر
ا
 مقبول   جيد  جيد جيدا
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 25/10/2018 التاريخ مركز الرسالة للفتيات اسم املدرب 

 شهر  مدة الدورة  مركز الرسالة للفتيات مكان االنعقاد 

 مستفيدة12 عدد الحضور للبرنامج

عدد املتدربات 

 املقيمات للبرنامج
 مستفيدة12

  ممتاز   العبارة  م العنصر
ا
 مقبول   جيد  جيد جيدا

 اإلحتياج التدريبي

     2 10 محتوى البرنامج يلبي احتياجاتي التدريبية  1

     1 11 تحققت لدي أهداف البرنامج 2

       12 املوضوعات مناسبة ألهداف البرنامج 3

     1 11 ماتم تقديمه قابل للتطبيق 4

       12 اكتسبت معلومات جديدة من البرنامج التدريبي  5

 البرتامج التدريبي

       12 محتوى املادة التدريبية واضح و مفهوم 1

     1 11 مستوى تنظيم البرنامج التدريبي )الوقت ، املدة ( 2

     2 10 تحقيق اهداف البرنامج التدريبي  3

       12 تقييم البيئة التدريبية  ) املكان ، أدوات التدريب (  4

       12 تجهيز الوسائل املستخدمة في التدريب  5

 املدرب

       12 إملام املدرب بمواضيع البرنامج  1

     1 11 قدرة املدرب على إيصال املعلومات  2

       12 القدرة على شرح محتوى الدورة  3

       12 استخدام التمارين واالنشطة املتعددة 4

 مالئمة للتفاعل و املشاركة  5
ً
       12 وفر املدرب فرصا

       12 قدرة املدرب على ربط املادة التدريبية بالواقع  6

 

 

 م2018خالل الربع الرابع لعام املنزلي الطهي لدورة فن رسم بياني مدى رضا املتدربات            
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م2018تقييم دورة التأهيل الوظيفي خالل الربع الرابع لعاماستمارة   

 05/11/2018 التاريخ بلسم املوس ى اسم املدرب 

 يوم مدة الدورة  جمعية مودة الخيرية مكان االنعقاد 

 مستفيدة17 عدد الحضور للبرنامج 

عدد املتدربات 

 املقيمات للبرنامج 
 مستفيدة17

جيد 

 :م2018للربع الرابع  لعام  للبرامج التدريبية  استمارات تقييم مدى رضا المتدربات ❖
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 م 2018الربع الرابع لعام االلكتروني خالل والتسويق الصغيرة املشاريع ادارة دورة تقييم استمارة

 27/11/2018 التاريخ جمعية أعمال للتنمية األسرية اسم املدرب 

 يوم مدة الدورة  جمعية أعمال للتنمية األسرية مكان االنعقاد 

 مستفيدة14 عدد الحضور للبرنامج 

عدد املتدربات 

 املقيمات للبرنامج 
 مستفيدة14

  ممتاز   العبارة  م العنصر
ا
 مقبول   جيد  جيد جيدا

 اإلحتياج التدريبي

     1 13 محتوى البرنامج يلبي احتياجاتي التدريبية  1

     1 13 تحققت لدي أهداف البرنامج 2

     1 13 املوضوعات مناسبة ألهداف البرنامج 3

       14 ماتم تقديمه قابل للتطبيق 4

5 
 اكتسبت معلومات جديدة من البرنامج التدريبي 

14       

 البرتامج التدريبي

       14 محتوى املادة التدريبية واضح و مفهوم 1

       14 مستوى تنظيم البرنامج التدريبي )الوقت ، املدة ( 2

     1 13 تحقيق اهداف البرنامج التدريبي  3

       14 تقييم البيئة التدريبية  ) املكان ، أدوات التدريب (  4

       14 تجهيز الوسائل املستخدمة في التدريب  5

 املدرب

       14 إملام املدرب بمواضيع البرنامج  1

       14 قدرة املدرب على إيصال املعلومات  2

       14 القدرة على شرح محتوى الدورة  3

       14 استخدام التمارين واالنشطة املتعددة 4

 مالئمة للتفاعل و املشاركة  5
ً
       14 وفر املدرب فرصا

       14 قدرة املدرب على ربط املادة التدريبية بالواقع  6

م2018 استمارة تقييم دورة ادارة املشاريع الصغيرة والتسويق االلكتروني خالل الربع الرابع لعام  
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 :  إدارة العالقات العامةإنجازات    5-4
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 :األعمال الداخلية   1-5-4 

   .لبرامج إدارة التدريب التخرج الختامية لحفالتالتحضير والتنسيق  (1

 .العمل على تحديث املوقع االلكتروني ووضع األخبار الخاصة بالجمعية بشكل دائم (2

 .عون  صندوق  تقرير  -

 . حرفيات رائدات برنامج تختتم مودة -

 . األمريكية السعودية اللجنة تستضيف مودة جمعية -

 . 33 الجنادرية مهرجان في تشارك الخيرية مودة -

 .الطالق بعد ملا التأهيلي برنامجها تختتم مودة جمعية -

 .والتواصل مع مؤسسة عالية عبدالرحمن العالي لتقنية املعلومات لعمل التصاميم واملنشورات، صياغة محتوى وسائل التواصل االجتماعي العمل على  (3

 . الترشيحيةارسال نماذج الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته القادمة لألعضاء عبر االيميل ، والتواصل مع األعضاء املرشحين الستكمال نماذجهم  (4

 تسليم نسخ ورقية من نماذج األعضاء املرشحين ملجلس اإلدارة في دورته القادمة لإلدارة التنفيذية. (5

 العمل على إعداد تقرير لحفل الشاي الخاص باإلعالميين ومؤثري وسائل التواصل االجتماعي. (6

  .وزيارتهم لبيت مودة ومدير جمعية البر والشيخ حمد بن سعيدان ابن باز مين العام لوقف الشيخ األ العمل على تنسيق الضيافة وعمل الترتيبات الالزمة لزيارة  (7

 .الحضانة قضايا عن الناشئة النزاعات ملعالجة املشتركة األمريكية السعودية اللجنة أعضاءالعمل على تنسيق الضيافة وعمل الترتيبات الالزمة لزيارة  (8

 .باجات للعاملين بالجمعية 3، باإلضافة الى  مودة حديثات التوظيف العمل على باجات ملوظفات (9

 .دفاتر 10العمل على طباعة سندات صرف لعدد  (10

 .(اإللكتروني والتسويق الصغيرة املشاريع إدارة دورة) لدورة مستفيدة( 28) لعدد شهادات طباعة العمل على (11

 .عداد الخطابات، والعمل على إ الزكاة لشهر رمضان املبارك خطاب العمل على إعداد (12

 من األهلية " (13
ً
 .العمل على تحديث كافة النماذج الخاصة بالعالقات العامة إلضافة شعار جمعية مودة " الخيرية بدال

 الترخيص من ، وصورة  sms القصيرة الرسائل استقبال خدمة طريق عن التبرعات بجمع الخاص االيميل صور من الترخيص عبر   IDEXخدمات التنفيذ املثاليةتم ارسال ملؤسسة  (14

 .التذكيرية النصية الرسائل بإرسال الخاص

 .تدوين  الصادر والوارد بالقسم ووضعه بملفاته املتخصصة (15

 .تحديث قائمة املتبرعين والرعاة الخاصة بالقسم (16

  .رساله لهم عبر االيميلرفيات املدعوم من أوقاف املوس ى وإعداد تقرير اعالمي لبرنامج رائدات حالعمل على إ (17
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 .عداد تقرير إعالمي لبرنامج رائدات حرفيات املدعوم من موظفي صندوق سابك الخيري بر وارساله لهم عبر االيميلالعمل على إ (18

 .مه لهمالعمل على طباعة تقرير وعمل درع تذكاري ألوقاف املوس ى لدعمهم لبرنامج رائدات حرفيات وتسلي (19

 .العمل على درع تذكاري لصندوق موظفي سابك الخيري بر على دعمهم لبرنامج رائدات حرفيات وتسليمه لهم (20

 .تحديث امللف االعالمي للقسم (21

 .م2018ديسمبر  5باليوم العالمي للتطوع بتاريخ التنسيق مع جمعية تكاتف وجامعة الفيصل للمشاركة بركن تعريفي  (22

 .األعضاء واملتطوعين ، وتطوير املوقع اإللكتروني إلدارةشروع منصة محتوى لبرنامج العضوية والتواصل مع الشركات لتصميم معداد العمل على إ (23

 .بالرياض االجتماعيةملركز التنمية  فريق الحوكمة التابع زيارةالعمل على تجهيز قوائم العضوية بشكل مفصل ، وقوائم التطوع وذلك بناء على متطلبات  (24

  .لعرض وبيع مؤلفات الجمعية م2019عام  ل على تنسيق املشاركة بمعرض الكتابالعم (25

 .التابع ملركز شمل قبول في البرنامج التدريبي املؤهل للشاغر الوظيفيالعن  اشعار باالعتذار للمتقدمات  smsرسال تم إ (26

 .والفن النقي  pop upكتوبر لالستفسار عن تراخيص الفعاليات أ 9زيارة وزارة الثقافة يوم الثالثاء  (27

 .والفن النقي  pop upاكتوبر  لالستفسار عن تراخيص الفعاليات  11زيارة وزارة اإلعالم تاريخ  (28

 : تنمية املوارد تحديث امللف االعالمي للقسم ❖

 . سعودي ريال ألف 500 بمبلغ العمل لسوق  التأهيل برنامج لدعم بوينج شركة من دعم على الحصول  تم .1

  الخثالن خالد األستاذ من سعودي ريال الف 27500 بمبلغ حرفيات رائدات لبرنامج مستفيدات 5 لعدد دعم مبلغ على الحصول  تم .2

 : من". بيتين في قلب"  مودة مؤلفات لدعم ألف 30 مبلغ على الحصول  تم .3

 .اآلف 5 بمبلغ املشوح فيصل املحامي األستاذ -

 .اآلف 10 بمبلغ الهاشمي ابتسام األستاذة -

 .اآلف 10 بمبلغ  الصقير  هناء األستاذة -

  .اآلف 5 بمبلغ العيس ى مي ألستاذةا -

 . الطالق بعد ملا التأهيل برنامج لدعم الراشد صالح بن أحمد األستاذ سعادة من ريال ألف 30 مبلغ على الحصول  تم .4

 

 

 للتبرع بدل طباعة إيصال :تم التواصل مع البنوك التالية  .5
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 النتيجة البنوك

 الزال التواصل قائم ملعرفة الرد االستثمار

 الزال التواصل قائم ملعرفة الرد البالد

 الزال التواصل قائم ملعرفة الرد األهلي

 ال يوجد رد حتى اآلن العربي

 الزلنا على اتصال للتواصل مع املوظف املسئول  الرياض

 الزلنا على اتصال للتواصل مع املوظف املسئول  الجزيرة

 

  :مركز التنمية االجتماعية  2-5-4

  .التذكيرية النصية الرسائل بإرسال الخاص الترخيص على الحصول  تم -

 .اإلجابة وتمت ، غازابل شركة مع اتفاقية عمل على املوافقة لطلب خطاب رفع تم -

 .اإلجابة وتمت ،  م23/10/2018  بتاريخ بالعضويات الخاصة بالالئحة لتزويدنا خطاب رفع تم -

  .االجابة وتمت ، م28/10/2018  بتاريخ وأحكامها العضوية حول  لالستعالم خطاب رفع تم -

 وكامل  الرابع للربع التطوعية الفرص حصر  تم للجمعية املنجزة التطوعية والفرص املتطوعين وساعات البيانات تسجيل بضرورة ، هـ6/3/1440 تاريخ(  47103) رقم تعميم على بناء -

 .تطوعية ساعة 4,538.33 م2018 لعام املنجزة التطوعية الساعات عدد بلغ ،حيث اإليميل عبر  وارساله م2018 عام

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

 .اآلن حتى التواصل أو  الرد

  .املوافقة وتمت ، املحدث بالتاريخ الفنية مودة فعالية قامةإ على موافقة لطلب  الحاقي خطاب رفع تم -

 

 

 :  تم العمل على التنسيق لفعالية الفن النقي والتواصل مع عدة منشئات للدعم والرعاية -

.والرعايةاملنشأت تم التواصل معها من اجل الدعم  ( : يوضح22)جدول   
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 :العضويات  3-5-4

 ة.جديد عضويات9الحصول على   ▪

 .اإليميلخبار مودة بالصحف عبر أرسال إ ▪

 .م2018لعام  الثالثرسال التقرير الربعي إ ▪

 إرسال تقرير بحفل الشاي املقام لتكريم اإلعالمين ومؤثري وسائل التواصل االجتماعي. ▪

 رحمها هللا.  الفريح آمال تعزية في وفاة الدكتورةرسال إ ▪

 إرسال نماذج الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته القادمة. ▪

 التواصل مع األعضاء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة الستكمال بياناتهم.  ▪

  .رسال عبر االيميل سندات القبض لألعضاء املسددينإ ▪

  .التواصل مع األعضاء وتذكيرهم بالسداد ▪

 

 الجهات التي لم توافق على الدعم الجهات التي وافقت على الدعم

 مخمخة القهوة"صالح العبيد" يجي ترك "عيضة البريكي" كامليو برقر "مشاعل املنيع"

 "رفعة آل رشيد"ديزي فلور "ترك ورد" الروستيكا بيتزا "نجالء الردادي" "مي العضيب"عناية"بيال هاوس منتجات 

 قهوة العمدة "هوازن العبدالكريم" XYنودلز  سلطان الدويش "جافا تايم"

 طش الريق truckلقمة  فيصل داالب

 كوفي باريستا بلند برقر 

 Sweet years شباتي كوفي

Truck pizza&shawerma عالحطب Truck coffe on sand 

Truck  شاورما البلد Truck damn delicious 

Truck souce burger Truck food cart 

Truck one Truck Grip and dip 

Truck pizza gys Truck hunger truck 

The coffeehub Truck New port burger 

 Truck on the go 

طلبات الدعم

10

خطابات الشكر

4
شهادات الشكر

16
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 :التطوع  4-5-4

  .والتسويق العامة العالقات لقسم املتطوعات قروب تحديث -

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

 .تطوعية ساعة 4,538.33  م2018 عام خالل املنجزة التطوعيةالساعات  عدد بلغ -

 

 :للجمعيةالخارجية املشاركات الداخلية و  -5
الطالق ن م ، لجميع اإلدارات بجمعية مودة الخيرية للحد م2018لعام  الرابعخالل الربع  ، الدورات التدريبية وورش العمل تتضمن الفعاليات و  للجمعية التياملشاركات الداخلية والخارجية 

 .وآثاره

 

 حضور إدارة القانون لورشات عمل: 5_1

في حلقة نقاش حول "مراجعة وتقييم تطبيق أحكام الالئحة التنفيذية ومدير مركز شمل ب األستاذة تهاني السبيعي مشاركة مدير إدارة الشؤون القانونية املكلف األستاذة ساره الحربي  -

 م.17/10/2018والتنمية االجتماعية بتاريخ  لحماية الطفل"، املنعقدة من قبل وكالة اإلدارة العامة للرعاية االجتماعية واألسرة بوزارة العمل

جراءات املنظمة لتوزيع التركة" واملنعقدة من قبل مشاركة مدير إدارة الشؤون القانونية املكلف األستاذة ساره الحربي في امللتقى العلمي التاسع حول " اإلشكاليات االجتماعية لإلرث واإل  -

 م. 16/10/2018خ الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية بتاري
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 : مشاركات إدارة العالقات العامة الداخلية•

 دور العالقات املقر التاريخ البرنامج

 

 

 

 لبيت مودة زيارة امين العام لوقف الشيخ ابن باز 

 

 

 م2018اكتوبر 10

 

 مقر جمعية مودة 

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

 .العمل على تنسيق الضيافة •

  .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

  .العمل على حجز صبابين •

  .وبروشوراتهاتجهيز ملفات تعريفية تحتوي على انجازات الجمعية  •

  .التواصل مع مصور لتغطية الزيارة •

 

اختتام برنامج رائدات حرفيات " دورة فن التجميل ، دورة فن 

 تصفيف الشعر "

 

اكتوبر  24

 م2018

 

 

 معهد الخليج 

 .العمل على حجز الكيك وتنسيق الضيافة ، وحجز الورد وايصالها ملعهد الخليج •

  .(14للمتدربات على اجتياز برنامج فن التجميل لعدد )العمل على طباعة شهادات  •

 .(14العمل على طباعة شهادات للمتدربات على اجتياز برنامج فن تصفيف الشعر لعدد ) •

 .عمل خبر صحفي الحق للحفل ونشره بالصحف •

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

 

 اختتام برنامج رائدات حرفيات

 الطهي املنزلي "" دورة فن 

 

اكتوبر  25

 م2018

 

 مركز الرسالة

 .العمل على حجز الكيك وتنسيق الضيافة ، وحجز الورد وايصالها ملعهد الرسالة •

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

  .(12العمل على طباعة شهادات للمتدربات على اجتياز البرنامج لعدد ) •

 

 الوظيفيدورة التأهيل 

 " للمستفيدات "

 

نوفمبر  5-6

 م2018

 

 مقر جمعية مودة 

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

 .العمل على تنسيق الضيافة •

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

 

املشتركة ملعالجة زيارة أعضاء اللجنة السعودية األمريكية 

 النزاعات الناشئة عن قضايا الحضانة

 

 م2018نوفمبر 15

 

 مقر جمعية مودة

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

 .العمل على تنسيق الضيافة •

.مشاركة إدارة العالقات العامة الداخلية ( : يوضح23جدول )  
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  :م2018إلدارة العالقات العامة خالل الربع الرابع لعام  املشاركات الخارجية

 .م2018اكتوبر  1بتاريخ   جلورك للتوظيف خطوة معرض في املشاركة  -

 م.2018نوفمبر  20بتاريخ  التوعوي لحماية الطفل في مدينة امللك فهد الطبيةاملشاركة في اليوم  -

 .م2018ديسمبر  5املشاركة في جامعة الفيصل باليوم العالمي للتطوع بتاريخ  -

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

 .متطوعين لعمل تصوير فوتوغرافي وتغطية الزيارةالتواصل مع  •

 .العمل على خبر صحفي ونشره بالصحف •

دورة كيفية الترافع في القضايا األسرية أمام محاكم األحوال 

 الشخصية

 

نوفمبر  21

 م2018

 

 مقر جمعية مودة 

 .والتقنيةالعمل على تجهيز القاعة والتأكد من استكمال جميع التجهيزات املكتبية  •

 .العمل على تنسيق الضيافة •

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

 

برنامج التدريب املنتهي بالتوظيف" املرشد الحقوقي لقاضيا 

 األحوال الشخصية "

 

ديسمبر  6 -2

 م2018

 

 مقر جمعية مودة 

 .التجهيزات املكتبية والتقنيةالعمل على تجهيز القاعة والتأكد من استكمال جميع  •

 .العمل على تنسيق الضيافة •

 .التغطية عند انطالق الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •

 

 " للمستفيدات "دورة فنيات االسترخاء 

 

 م2018ديسمبر  5

 

 مقر جمعية مودة

 .والتقنيةالعمل على تجهيز القاعة والتأكد من استكمال جميع التجهيزات املكتبية  •

 .العمل على تنسيق الضيافة •

 .التغطية أثناء الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي •
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 م.2019يناير  9ديسمبر حتى  24املشاركة في الجنادرية بتاريخ  -

 

 

 

 

 

 

 :الفعاليات ❖

 

 .م2019حتى شهر نوفمبر لعام  تأجيل الفعاليةتم اقرار  • pop upفعالية 

 

 

 فعالية الفن النقي

  م.2019تم اقرار تأجيل الفعالية حتى الربع األول من عام  •

 أبرز ما تم عمله بشأن الفعالية : 

 .عداد القوائم مدعوي الحفلالعمل على إ •

 .عداد قائمه باملهام للفعاليةالعمل على إ •

 .عداد خبر صحفي سابق والحق للفعاليةالعمل على إ •

 .عداد محتوى لوسائل التواصل االجتماعي لتغطية الفعاليةالعمل على إ •

 .وخاصة للفعاليةعداد دعوات عامة العمل على إ •

 لداعمين والرعاة لرعاية الفعالية.التواصل مع ا •

 

 

.م2018االعمال التي تمت خالل الربع الرابع لعام  ( : يوضح24جدول )  
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 :م2018لعام لرابع اخالل الربع  33 الجنادرية الثقافي التراث ملهرجانالجمعية موظفي  ها من قبلالتي تم حضور  فعالياتال •

 (.يامأ 4ملدة  )24/12/2018 املوافق االثين يوم حتى ،21/12/2018 املوافق الجمعة يوم من العتيبي، محمد -

 (.يوم16 ملدة )09/01/2019 املوافق االربعاء يوم حتى ،25/12/2018 املوافق الثالثاء يوم من العمار، عهود  -

 (.يامأ 4 ملدة )28/12/2018 املوافق الجمعية يوم حتى ،25/12/2018 املوافق الثالثاء يوم من السريع، نورة -

 فعاليات خاصة بإدارة المساندة االجتماعية و البرامج التنموية:  •

 
.م2018فعاليات إدارة املساندة االجتماعية خالل الربع الرابع  ( : يوضح26جدول )  
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التدريبية الدورات  ❖

العمل  وورش 

الجمعية  ملوظفات 

خالل  الرابعالربع 

لعام  : م2018

 

 وقت النشاط تاريخ حضورها األنشطة التي حضرتها املوظفة

 سارة الدهمش
 حضور املؤتمر االول لدراسات املرأة السعودية

 )املؤسسات الخيرية النسوية ودورها املجتمعي(

 الظهر 2إلى  1من  25/10/2018

 11/11/2018 تفعيل الركن االستشاري في مقر الضمان االجتماعي سمية العمري 

14/11/2018 

 الظهر 1إلى  9من 

 

 بلسم املوس ى

 مساءا 8إلى  6من  28/11/2018 ( 3اليوم الختامي لبرنامج التأهيل ملا بعد الطالق الدفعة )

 حفل اختتام برنامج رائدات حرفيات

 ) فن الطهي املنزلي ( في مقر مركز الرسالة 

 خالل ساعات الدوام الصباحية 25/10/2018

 حفل اختتام برنامج رائدات حرفيات العنود الوابلي 

 ) فن الطهي املنزلي ( في مقر مركز الرسالة 

 خالل ساعات الدوام الصباحية 25/10/2018

 حضور املؤتمر االول لدراسات املرأة السعودية

 )أثر التعليم والتدريب على إسهام املرأة في التنمية(

 العصر 4إلى  3من  24/10/2018

 

 عبير املوح

 السعوديةحضور املؤتمر االول لدراسات املرأة 

 ) املبادرات املجتمعية النسائية ملجتمع حيوي (

 صباحا 10إلى  9من  25/10/2018

 حفل اختتام برنامج رائدات حرفيات

 )فن التجميل وتصفيف الشعر( في مقر مركز الخليج 

 خالل ساعات الدوام الصباحية 24/10/2018

 مساءا 8إلى  6من  28/11/2018 ( 3اليوم الختامي لبرنامج التأهيل ملا بعد الطالق الدفعة )
.م2018الرابع الدورات التدريبية وورش العمل ملوظفات الجمعية خالل الربع  ( : يوضح27جدول )  
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  :االجتماعات. 6

 ديسمبر نوفمبر اكتوبر االسم

   االجتماعية التنمية مركز  عمل ورشة إيمان محفوظ باخريصه

 مبادئ املحاسبة  دورة ادارة املخازن والعمليات اللوجستية ثريا راشد ال طالب

   لحماية الطفلمراجعة وتقييم تطبيق احكام االئحة التنفيذية دورة  تهاني جبر عبدهللا السبيعي

 االلقاء الفعال   غادة فهد بن عسكر

 دروة )صياغة العقود(   جمانة الحربي

 منيرة السهلي
املقامة من قبل مركز  األسري دورة "مقدمة في العالج   

 )ترابط( 

   دورة مهارات اإلعالم الجديد نورة السريع

 ادارة االجتماعاتدورة   دورة مهارات اإلعالم الجديد روابي الخميس

 سارة الدهمش

ورشة عمل التدريب والتمكين الشخص ي ) الكوتشينج (  

 (ساعة تدريبية15لعدد)

 

   ورشة عمل املستشار في تنمية املوارد للدكتور عماد عبدالجبار 

  ورشة عمل املستشار في تنمية املوارد للدكتور عماد عبدالجبار  

   

 بلسم املوس ى

ورشة عمل التدريب والتمكين الشخص ي ) الكوتشينج (  

 (ساعة تدريبية15لعدد)

ورشة عمل مراجعة الحقيبة التدريبية لبرنامج تأهيل 

 املقبلين واملقبالت على الزواج 

  دورة االرشاد املنهي بمقر معهد االدارة  

 العنود الوابلي
دورة ) لحياة زوجية مستقرة ( املنعقدة في مركز ترابط لالستشارات 

 االسرية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

  

   دورة التنسيق اإلداري  سحر بن شريم

 م2018( لعام ديسمبر -نوفمبر -أكتوبر)الرابع خالل الربع  تالتي تم االجتماعات اإلدارات م
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 اجتماعات

 التنفيذياملدير 

 مناقشة قيود البنوك. -اجتماع املدير التنفيذي مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية  -

 .popupاجتماع املدير التنفيذي مع أ.نوف الدغيثر ملناقشة فعالية  -

 د.علي الرومي األمين العام لجمعية ابن باز لزيارة ميدانية ملركز شمل. استضافة -

 اجتماع املدير التنفيذي مع أ. غانم العنزي توقيع العقود. -

 مناقشة تنمية املوارد املالية. -اجتماع املدير التنفيذي مع املستشار عماد عبدالجبار  -

 مناقشة عرض تأمين املوظفات الطبي. -اجتماع املدير التنفيذي مع شركة التأمين  -

 راجعة دليل املوارد البشرية.م -اجتماع املدير التنفيذي مع أ. غانم العنزي   -

 جامعة األميرة نورة.-حضور املدير التنفيذي مؤتمر األول لدراسات املرأة السعودية واملعرض الفني للمرأة السعودية الحاضر واملستقبل  -

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية. -املدير التنفيذي ورشة عمل الحماية   حضور  -

 استعراض خدمات شركة واجهات للعالقات العامة. -عبدهللا العوفي  أ. املدير التنفيذي مع  اجتماع -

 (.8مجلس اإلدارة )املدير التنفيذي اجتماع  -

 لقاء تعريفي بالجمعية. -لقاء األميرة لولوة بنت نواف  -

 .مجانا الترتيب ألعمال تدريب املوظفات -مع السفارة األمريكية  املدير التنفيذي اجتماع -

 تسليم مؤلفات  قلب في بيتين. -أ.فاطمة الحسين من دار أسفاراملدير التنفيذي مع اجتماع  -

 حفل توزيع الجوائز. -حفل جائزة امللك خالد  املدير التنفيذي  حضور  -

 تصميم برنامج عضويات. - RMGمع شركة املدير التنفيذي اجتماع  -

 الدراسة التحليلية للقوائم املالية.مناقشة  -مع دكتور عماد  املدير التنفيذي اجتماع  -

 بحث التعاون في تدريب املوظفات على مؤشرات قياس األثر االجتماعي. -جمعية زمزم  املدير التنفيذي مع اجتماع  -

 قصر األميرة نورة بنت محمد  لعرض منجزات الجمعية. -لقاء الفكر   -

 االطالع على آلية العمل واستعراض أهم انجازات املركز. -االجتماعية زيارة الوفد األمريكي ملركز شمل  مع  وزارة العمل والتنمية -

 مناقشة محتوى الحقائب التدريبية. -مع رواد املعرفة املدير التنفيذي  اجتماع  -

 االطالع على نماذجهم وبحث سبل التعاون. -املدينة املنورة -زيارة جمعية أسرتي  -

 ن مجلس شؤون األسرة.ورشة عمل السياسات األسرية العاملية بدعوة م -

 (.9اجتماع مجلس اإلدارة ) -
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 وسلم الرواتب.-لتطوير األدلة  -اجتماع أ.غانم العنزي  -

 مناقشة إمكانية تدريب موظفات مركز شمل. -اجتماع امللحق الثقافي األمريكي  -

 بيروت التمييز الجنس ي في الدول العربية.-اجتماع منظمة األمم املتحدة -

 املساندة في الباحة.مقابلة املرشحات ملكتب  -

 تنمية املوارد املالية. -اجتماع مع دكتور عماد  -

 بشأن االستراتيجية الوطنية للمرأة. -اجتماع مجلس شؤون األسرة  -

 (.10اجتماع مجلس اإلدارة رقم ) -

 مناقشة خدمات الشركة. -اجتماع تك شوب  -

 ات استشارية.مناقشة إعادة تصميم مبنى أرض النفل وتقديم مقترح -شركة آي ديزاين  -

 منظمة األمم املتحدة. بيروت -حضور االجتماع الالحق الجتماع التمييز بين الجنسين في القضاء -

 الحوكمة للربع الرابع. -زيارة مركز التنمية  -

 أبريل.3مناقشة امكانية مشاركة الجمعية في مؤتمر املرصد الوطني تاريخ  -مجلس شؤون األسرة  -

 مناقشة مشروع شركي حياتي. -اجتماع مؤسسة امللك خالد  -

 لالطالع على سير العمل وحصر احتياجات اإلدارة لتحسين البيئة العامة والعملية. - واإلداريةاملالية  الشؤون اجتماع مع إدارة -

 مناقشة تحميل مصاريف مبادرة شمل واستكمال اجراءات املنحة. -اجتماع املدقق منصور  -

 مؤسسة امللك خالد. -مقابلة مرشحة برنامج شغف   -

 الدرعية. –لقاء وزارة اإلسكان بالتعاون مع  مركز التنمية  -

 (.11اجتماع مجلس اإلدارة ) -

 لالطالع على سير العمل وحصر احتياجات اإلدارة لتحسين البيئة العامة والعملية. -اجتماع إدارة املساندة   -

 حتياجات اإلدارة لتحسين البيئة العامة والعملية.لالطالع على سير العمل وحصر ا -اجتماع إدارة القانون وشمل  -

 توقيع اتفاقية تحويل أبناء املستفيدات املصابين بفرط الحركة. -مركز دائرة التكامل  -

 .مناقشة فسخ عقد برنامج شركي حياتي -االجتماع مع رواد املعرفة  -

 حضور حفل الشاي لتكريم اإلعالميين. -

 .سماك شركة معواملحاسب وأمين العهدةدارية واإل  املالية الشؤون مدير  اجتماع -  
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دارة الشؤون املالية  إ 2

 واالدارية
 .  الجمعية ملشاريع املالية الجوانب ملناقشة  عماد دكتور  مع  واالدارية  املالية الشؤون مدير   اجتماع -

 . املطورة للوائح ومناسبته الجديد البرنامج فعالية ملناقشة، ميكروتيك وشركة غانم /أ مع  داريةواإل   املالية الشؤون مدير   اجتماع -

 . الثالث الربع عن وتوصيات مالحظات ملناقشة القانوني املراجع مع واملحاسب واإلدارية املالية الشؤون مدير   اجتماع -

 . املالية االمور  ملناقشة الداخلي املدقق معواملحاسب  واإلدارية املالية الشؤون مدير   اجتماع -

 . االجتماعي االثر  قياس كيفية ملناقشة زمزم جمعية مع واإلدارية املالية الشؤون مدير   اجتماع -

 . هالة االستاذة مع الطبي التأمين بنود على لإلتفاق للوساطة املتحدة العاملية شركةمسؤول املوارد البشريةأ. ندى مع  اجتماع -

 مع التأمين سعر  على التفاوض في ومحاولة للموظفات الطبي التأمين في الخدمات افضل بتقديم اإللتزام على لإلتفاق للتأمين اكسا شركة مع البشرية املوارد مسؤولو  واإلدارية املالية الشؤون مدير  اجتماع -

 .توفيق /االستاذ

 .االجهزة لصيانة نون  شركة معالعهدة وأمين واإلدارية املالية الشؤون مدير  اجتماع -

 . االلي الحاسب لصيانة للتجارة العصرية الروافد مؤسسة معالعهدة وأمين واإلدارية املالية الشؤون مدير  اجتماع  -

 . االلي الحاسب لصيانة الذكية االفكار  بيت معالعهدة وأمين واإلدارية املالية الشؤون مدير  اجتماع  -
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 إدارة الشؤون القانونية

فضيلة الشيخ فواز السحيل مدير اإلدارة العامة  مبادرة شمل األستاذة شهد الخليفي ومدير الشؤون القانونية املكلف األستاذة ساره الحربي واألستاذة فريدة الشهري االجتماع املنعقد معحضرت مدير  -

ر العدل بشأن "افتتاح مكتب املساندة الحقوقية باملحكمة العامة بمنطقة الباحة"، وذلك بتاريخ للقضايا األسرية بوزارة العدل واألستاذ عبدالرحمن بن زوبع من اإلدارة التشاركية بمكتب وزي

 م.7/10/2018

م، بحضور سعادة 10/10/2018ة الشباب على الزواج بتاريخ حضرت مدير مبادرة شمل األستاذة شهد الخليفي االجتماع املنعقد بسعادة األمين العام لجمعية الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه هللا ملساعد -

 بن باز وجمعية البر. الشيخ حمد بن سعيدان وسعادة األمين العام لجمعية البر بالرياض، وذلك بهدف تقديم عرض تعريفي عن الجمعية وبحث أوجه التعاون مع جمعية

ربي االجتماع املنعقد مع جمعية زمزم ملناقشة مؤشرات األداء وقياس األثر للجوائز، وذلك بتاريخ حضرت مدير مبادرة شمل األستاذة شهد الخليفي ومدير الشؤون القانونية املكلف األستاذة ساره الح -

 م. 14/11/2018

ملناقشة الخطة تحقيق االستدامة املالية د العبدالجبار حضرت مدير مبادرة شمل األستاذة شهد الخليفي ومدير الشؤون القانونية املكلف األستاذة ساره الحربي االجتماع املنعقد مع املستشار عما -

 م.2020-2019للجمعية لعام 

 م. 7/10/2018"، وذلك بتاريخ  P0P-UPحضرت مشرفة البرامج الحقوقية األستاذة فريدة الشهري مع املدير التنفيذي االجتماع املنعقد مع األستاذة نوف الدغيثر بشأن "فعالية  -

اندة الحقوقية ة فريدة الشهري مع املدير التنفيذي االجتماع املنعقد مع املرشحة لوظيفة باحث قانوني من برنامج شغف من مؤسسة امللك خالد ملكتب املسحضرت مشرفة البرامج الحقوقية األستاذ -

 م.20/12/2018بالرياض، وذلك بتاريخ 

ملنعقد مع املحامية لورا املزروع من مكتب املحامي ماجد قاروب بشأن عرض الخدمات الحقوقية و مبادرة حضرت مشرفة البرامج الحقوقية األستاذة فريدة الشهري واألستاذة جمانة الحربي االجتماع ا -

 م.16/12/2018تكامل وعقد تعاون مع الجمعية، وذلك بتاريخ 
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ي اجتماع مع املدير التنفيذي وذلك ملناقشة الرضا الوظيفي ملوظفات مكاتب حضرت املدير املكلف إلدارة الشؤون القانونية األستاذة ساره الحربي ومشرفة البرامج الحقوقية األستاذة فريدة الشهر  -

 م.22/11/2018املساندة الحقوقية، وذلك بتاريخ 
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دارة  املساندة إ

والبرامج  االجتماعية

 التنموية

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

ستلمة ملراج  -
ُ
 عة حقائب شريكي حياتي . اجتماع مديرة إدارة املساندة اإلجتماعية و البرامج التنموية /سارة الدهمش باالخصائية روان القناص ملناقشة االعمال امل

 االجتماع التعريفي بالجمعية مع رئيس مجلس االدارة /سمو االميره سارة وسمو االميرة لولو بنت نواف  مديرة إدارة املساندة اإلجتماعية و البرامج التنموية /سارة الدهمش حضور  -

لبرنامج شريكي حياتي وتسليمهم ملناقشة تقرير مالحظات الجمعية  على مسودة الحقائب  واملدير التنفيذيبمدير مركز رواد املعرفة  اجتماع مديرة إدارة املساندة اإلجتماعية و البرامج التنموية /سارة الدهمش -

 نسخة التقارير .

 .م 14/11/2018 بتاريخ وذلك للجوائز، األثر  وقياس األداء مؤشرات ملناقشة زمزم جمعية معاجتماع   اإلجتماعية املساندة إدارة مديرةحضور  -

 مؤسسة امللك خالد ملناقشة سير عمل خطة برنامج شريكي حياتي .مع اجتماع مشرفة التدريب بلسم املوس ى واملدير التنفيذي  -

 ملناقشة فسخ العقد الخاص ببرنامج شريكي حياتي لتأهيل حديثي الزواج . بمدير مركز رواد املعرفةواملدير التنفيذي سارة الحربي أ. بلسم املوس ى و أ. اجتماع مشرفة التدريب  -
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 إدارة العالقات العامة
  .تعاقدهم مع جمعيات أخرى يتم الدعم العتذارهم بسبب  تم عقد اجتماع مع أسواق التميمي من قبل منسقة العالقات األستاذة روابي الخميس وبناء علية تم أرسال خطاب من أجل التبرع بالهلل، ولم -

  .تم عقد اجتماع مع سوبر ماركت سبار من قبل منسقة العالقات العامة األستاذة روابي الخميس من أجل التبرع بالهلل وتم الرفض -

 تم عقد اجتماع مع سيدة األعمال سمر الهاشم بحضور مدير العالقات العامة األستاذة نورة السريع ومنسقة  -
ً
 .العالقات األستاذة روابي الخميس و بحث أوجه التعاون في أيجاد طرق لدعم الجمعية ماليا

اعتماد  لخميس  لبحث اوجه التعاون وتم استخالص ما يلي :تم االجتماع مع مؤسسة حسين عبداللطيف التنموية بحضور مدير العالقات العامة األستاذة نورة السريع ومنسقة العالقات األستاذة روابي ا -

  2020تدريب وتأهيل املستفيدات لعام 
ً
 .م واتاحة الفرصة للجمعية  بتقدم البرامج التدريبية في القاعات املخصصة لديهم مجانا

 .م2018اكتوبر  8بتاريخ االجتماع مع شركة املحور االبداعي واعضاء اللجنة االعالمية ملناقشة تصميم الشعار الجديد والفلم، وطلبت اللجنة بعض التعديالت عليه  -

  .اكتوبر، تم االتفاق على عمل ورش عمل من خاللها يتم عمل خطة عمل لتنمية املوارد 8اجتماع مدير إدارة العالقات العامة مع الدكتور عماد عبدالجبار و اعضاء لجنة االستثمار وتنمية املوارد بتاريخ  -

  .اكتوبر، ملناقشة بنود العقد 7تاريخ   pop up ة نوف الدغيثر  واملدير التنفيذي واالستاذة ايمان باخريصة بخصوص فعاليةاجتماع مدير ادارة العالقات العامة مع االستاذ -

  .بعض امللفات املالية من االستاذة ايماناكتوبر، وتم تزويد الدكتور  16حضور مدير ادارة العالقات العامة  ورشة عمل مع الدكتور عماد عبدالجبار  مع املدير التنفيذي ومديرات اإلدارات تاريخ  -

  .نوفمبر 13ملناقشة الية العمل لبرنامج العضويات بتاريخ  RMG اجتماع مدير إدارة العالقات العامة واملدير التنفيذي مع شركة  -

  .نوفمبر 13دلجبار  بتاريخ حضور مدير إدارة العالقات العامة واملدير التنفيذي ومديرات االدارات ورشة عمل مع الدكتور عماد عب -

  .نوفمبر 14اجتماع مدير إدارة العالقات العامة واملدير التنفيذي ومديرات اإلدارة مع جمعية زمزم بتاريخ  -

  .نوفمبر 5االجتماع مع شركة املحور االبداعي واعضاء اللجنة االعالمية ملناقشة تصميم الشعار الجديد والفلم بتاريخ  -

 .نوفمبر، وطلبت اللجنة من االستاذ نزار إرسال عروض عقارية ال رض النفل وارض مودة 5الستاذ نزار املقرن و لجنة االستثمار وتنمية املوارد بتاريخ االجتماع مع ا -

  .نوفمبر 19اجتماع مدير إدارة العالقات العامة مع شركة سمارات لينك لبحث امكانية توظيف مستفيدات الجمعية بتاريخ  -

 . التواصل االجتماعيع مدير إدارة العالقات العامة واعضاء مجلس االدارة واملدير التنفيذي مع الدكتوره ناهد باشطح لبحث اوجه التعاون بخصوص محتوى وسائل اجتما -

 . ، وارساله للمدير التنفيذي SWOT اجتماع مدير ادارة العالقات العامة مع مديرات االدارات بشأن عمل تحليل -

 بأذن هللا 28حضور لقاء سيدات االعمال بالبنك االول بتاريخ  -
ً
 .نوفمبر، والحصول على ارقام بعض سيدات االعمال لدعم برامج الجمعية ، وذلك ملعرفة اوجه التعامل معهم الحقا

  .ديسمبر 3ريخ حضور مدير إدارة العالقات العامة واالستاذة ايمان باخريصة ورشة عمل مع الدكتور عماد عبدلجبار  بتا -



 

48 
 

 

 

 

 : انجازات مودة من واقع تقرير أبرز املنجزات الحقوقية والتنموية ❖

 

  م.2019ديسمبر،. ديسمبر، وسيتم إرسال عينات من التصاميم نهاية شهر يناير  17اجتماع مدير ادارة العالقات العامة مع شركة رام لالتفاق على عمل تصاميم جديدة للشعار بتاريخ  -

 اإلنجاز أبرز برامج ومشاريع مودة الحقوقية والتنموية

 .دوراتها بجميع القانونية الحاضنة لخريجات تطوعية ساعة( 25,200)  تحصيل تم الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية

 .قانونية استشارة( 250) القانونية الشؤون قسم من املقدمة والحضورية الهاتفية القانونية االستشارات عدد بلغت - صندوق شور للمعونة القضائية

 .تطوعية ساعة( 636) الحقوقيات املتطوعات فريق من املقدمة التطوعية الساعات عدد وصل -

األحوال مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم 

 الشخصية

( 8246( خدمة حقوقية لصالح )12676م )2018الخدمات المقدمة من مكاتب المساندة الحقوقية خالل الربع الرابع لعام عدد وصلت 
 .مستفيدة

 مركز شمل )ب( لتنفيذ الزيارة والرؤية والحضانة بمدينة الرياض. تشغيل بيت مودة للزيارة األسرية

 .تم دمج خدمات الدعم الحقوقي مع صندوق " شور" للمعونة القضائية وذلك لتوافق األعمال بها خدمات الدعم الحقوقي

 . خاصة منازل  مهوتمليك مستفيدات(  4)  ةمعانا وانهاء دعم - صندوق عون لتمكين املرأة املطلقة ومن في حكمها وأبنائها

 م.2018لعام  الرابع الربع خالل ومستفيدة مستفيد(  867)  لعدد واالستشارات املتنوع الدعم تقديم -

 . الربع خالل وبناتهم مستفيدة(  150)  وتأهيل تدريب -

 م.2018 خالل عام مستفيدة(  59)   توظيف تحقيق تم وهكذا الربع، خالل وبناتهم مستفيدة(  27)  توظيف -

 من والثاني االول  الربع خالل للتنفيذ مستفيدة(  50)  وتأهيل لتدريب  بوينج شركة من العمل لسوق  للتأهيل انطالقة لبرنامج دعم على الحصول  -

 . 2019 العام

 . م2018 عام نهاية حتى ومستفيدة مستفيد(   4538)  الى ودعم خدمات التنموي  عون  صندوق  قدم -

.م2018للربع الرابع لعام  مودة انجازات ( : يوضح28جدول )  
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 البرامج

 تم تغطية  البرامج التالية :   

 .دورة فن التجميل وتصفيف الشعر •

 .برنامج التأهيل ملا بعد الطالق •

 .اإلعالن عن بدء التقديم لبرنامج فن املكياج •

 .اإلعالن عن بدء دورة التجميل ودورة فن الطهي املنزلي •

 اإلعالن عن بدء التقديم على البرنامج التدريبي املنتهي بالتوظيف ملكتب املساندة الحقوقية بالباحة. •

 اإلعالن عن بدء دورة " كيفية الترافع في القضايا االسرية امام محاكم االحوال الشخصية ". •

 اإلعالن عن انطالق دورة االبتكار في املشاريع التجارية.   •

 مرات عن بدء التقديم لبرنامج انطالقة للتأهيل للسوق العمل.  4اإلعالن  •

 اإلعالن عن بدء البرنامج التدريبي "املرشد الحقوقي" ملكتب املساندة الحقوقية في منطقة الباحة . •

 القانونية.  اإلعالن عن قرب التسجيل في برنامج الحاضنة •

  اإلعالن عن بدء التسجيل في برنامج الحاضنة القانونية. •

الجمعية في اإلعالم: -9  

 مواقع التواصل االجتماعي: ❖
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 األنشطة  التي تم تغطيتها 

  .الطالق بعد ملا التأهيل برنامج إختتام تغريده •

 ." للتوظيف خطوة"  قلوورك معرض في  مودة جمعية مشاركة تغريده •

  .للرؤية متخصصة مراكز  لتوفير  شمل مبادرة عن العدل وزارة لحساب ة تغريد إعادة •

  مودة للجمعية التنفيذي املدير  الفريح آمال الدكتورة وفاة في تعزية تغريده •
ً
  .سابقا

  .الجمعية ملنسوبات شكر  لوحة إهدائهم على الجمعية ملستفيدات شكر  تغريده •

  .االجتماعي سلمان امللك مركز  مع التعاون  اتفاقية تجديد تغريده •

  .الجمعية ملستفيدات شتوية حقيبة 150 بـ دعمه على لالستثمار  السعودي للبنك شكر  تغريده •

 .االمريكية اللجنة لزيارة شكر  تغريده •

  .االجتماعي سلمان امللك مركز  في املقدمة االستشارات ملواعيد تغريد إعادة •

  .االجتماعية والتنمية العمل وزارة من العام النفع صفة الجمعية منح اعالن تغريده •

 .للتطوع العالمي اليوم بمناسبة النبيلة جهودهم على مودة جمعية ملتطوعات وامتنان شكر  تغريده •

  .البيعة ذكرى  بمناسبة هللا حفظه عبدالعزيز  بن سلمان امللك الشريفين الحرمين لخادم تهنئة تغريده •

  .هللا رحمة سعود آل عبدالعزيز  بن طالل األمير  امللكي السمو  صاحب بوفاة تعزية تغريده •

  .الطالق بعد ملا الـتأهيل برنامج اختتام حفل تغطية •

  .الشايق فاطمة املدربة مع الجمعية بمقر  املقامة" االسترخاء فنيات" ورشة تغطية •

   .الطبية فهد امللك بمدينة اإليذاء من الطفل لحماية التوعوي  اليوم في املشاركة تغطية •

  .تغطية الحضانة قضايا عن الناشئة النزاعات ملعالجة املشتركة االمريكية السعودية اللجنة زيارة تغطية •

  .الرومي علي الدكتور  سعادة باز  ابن لجمعية العام واألمين سعيدان بن حمد الشيخ زيارة تغطية •

  .الشعر وتصفيف التجميل دورة حرفيات رائدات برنامج اختتام تغطية •

  .للتطوع العالمي اليوم بمناسبة فيصل امللك جامعة في الجمعية مشاركة تغطية •

 .33 الجنادرية والثقافة للتراث الوطني باملهرجان الجمعية مشاركة تغطية •
 

 تغريده 193 تويتر
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 .بوست 177 انستقرام

 .متابع  667 املتابعين عدد زيادة عدد املتابعين تويتر

 .متابع  46 املتابعين عدد زيادة عدد املتابعين انستقرام

متابع على التويتر 46بلغت الزيادة    

االنستقراممتابع على  667بلغت الزيادة    
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: 
ا
 مودة إعالميا

 مودة في الصحف  :

 اإللكترونية سبق صحيفة -والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخّصصة مراكز  بتوفير  يوجه" الصمعاني" •

• https://sabq.org/xykDJS  

 عكاظ صحيفة -والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخّصصة مراكز  بتوفير  يوجه الصمعاني •

• https://www.okaz.com.sa/article/1675726  

 األخبار دار -والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخصصة مراكز  بتوفير  يوجه الصمعاني •

• http://cutt.us/WenLS  

 الرياض صحيفة – والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخّصصة مراكز : العدل •

• http://www.alriyadh.com/1708348 

  هي مجلة – شمل مبادرة تطلق العدل وزارة •

• http://cutt.us/LNJvX  

 الجزيرة صحيفة -والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخّصصة مراكز  بتوفير  يوجه العدل وزير  •

• http://www.al-jazirah.com/2018/20181003/ln25.htm  

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1708348
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 واس السعودية األنباء وكالة-والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخّصصة مراكز  بتوفير  يوجه العدل وزير  •

• https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1821499  

 مصر ويكي -والحضانة والزيارة الرؤية أحكام لتنفيذ متخّصصة مراكز  بتوفير  يوجه العدل وزير  •

• http://wikimsrweb.com/world/130195.html  

 املدينة صحيفة –! موّدة جمعية يا حبيبتي •

• https://www.al-madina.com/article/592902?rss=1  

 اإللكترونية صدى صحيفة -عون  صندوق  خدمات أبرز  يوضح تقرير  •

• https://www.slaati.com/2018/10/16/p1214530.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تنفذ «مودة» ▪
ً
  برنامجا

ً
 صحيفة الجزيرة – مطلقة امرأة 60 منه استفاد توعويا

https://www.slaati.com/2018/10/16/p1214530.html
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▪ jazirah.com/2018/20181002/ln17.htm-http://www.al 

م الطالق من للحد مودة جمعية ▪  صحيفة الجزيرة -واملهجورات واملعلقات املطلقات للنساء خدمات تقّدِّ

▪ .htm16ln/2018/20181013jazirah.com/-http://www.al  

 صحيفة سبق اإللكترونية -الطالق بعد ملا التأهيلي برنامجها تختتم" موّدة" ▪

▪ NhXx5https://mobile.sabq.org/n  

 صحيفة خبر نيوز  – الطالق بعد ملا التأهيلي برنامجها تختتم”  موّدة”  ▪

▪ .html293766news.net/-http://khabar  

 صحيفة صدى اإللكترونية -الطالق بعد ملا التأهيلي برنامجها تختتم”  موّدة”  ▪

▪ .html1201361p/2018/10/01https://www.slaati.com/  

 صحيفة الجزيرة - «مودة» جمعية يزورون الناشئة النزاعات ملعالجة املشتركة األمريكية السعودية اللجنة أعضاء ▪

▪ .htm15ln/2018/20181122jazirah.com/-http://www.al  

 

 صحيفة أخبار االلكترونية – األمريكية السعودية اللجنة تستضيف  مودة  جمعية ▪

o 35593http://www.news.net.sa/new/s/  

 صحيفة صدى اإللكترونية – األمريكية السعودية اللجنة تستضيف  مودة  جمعية ▪

o HYieVU.twitter6.html#.W_kv1251025p/2018/11/24.slaati.com/https://www  

 صحيفة الجزيرة - «حرفيات رائدات» برنامج تختتم مودة ▪

o  jazirah.com/2018/20181115/ln10.htm-http://www.al 

 صحيفة صدى اإللكترونية - «حرفيات رائدات» برنامج تختتم مودة ▪

o .html1241655p/2018/11/14https://www.slaati.com/  

 صحيفة الحياة  – اإلنسان حقوق  خريطة في السعودية ▪

o Tkk5http://cutt.us/w  

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2018/20181002/ln17.htm
http://www.al-jazirah.com/2018/20181013/ln16.htm
https://mobile.sabq.org/n5NhXx
http://khabar-news.net/293766.html
https://www.slaati.com/2018/10/01/p1201361.html
http://www.al-jazirah.com/2018/20181122/ln15.htm
http://www.news.net.sa/new/s/35593
https://www.slaati.com/2018/11/24/p1251025.html#.W_kv6HYieVU.twitter
http://www.al-jazirah.com/2018/20181115/ln10.htm
https://www.slaati.com/2018/11/14/p1241655.html
http://cutt.us/w5Tkk
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 قصص )إن وجدت( :  -10

 :  إدارة املساندة االجتماعية والبرامج التنموية 1-10

 : االسترخاء فنيات لورشة املستفيدات بخط نجاح قصص من مقتطفات -

 على قدرة واكثر  واالرق  التوتر  على وتغلبت االسترخاء تمارين اتقن..  أصبحت..  التوتر  من التخلص كيف أعرف وال ..   وأعباءها الحياة ضغوطات من ومتعبة مجهدة..  كنت)  

 (اولوياتي إدارة

 : الثالث الطالق بعد ملا التأهيل لبرنامج املستفيدات بخط نجاح قصص من مقتطفات -

....    مشاكلي جميع لحل إدراكي وعدم ديوني وكثرة بنفس ي نفس ي مسئولية وتحملي الطالق و  الوالدين فقد مثل نفسية السباب ومحبطة الحياة من يائسة إنسانة..  كنت) 

 اكثر  أصبحت للحياة ونظرتي إيجابي بشكل افكر ..  لي ونظرتهم املجتمع مواجهة في قوة اكثر  اصبحت..  حياتي في السلبيين االشخاص من تخلصت..  نفس ي من واثقة أصبحت

 (.  وتفاؤل  سعادة

 :  االسرية القضايا في الترافع كيفية لورشة املستفيدات بخط نجاح قصص من مقتطفات -

 (   املطالبة  وكيفية الدعوات لرفع والخطوات باالجراءات واعية أصبحت....      الحضانة و  النفقة و  املادية حقوقي بكل جاهلة..  كنت)  -
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 إدارة القانون: 2-10
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 .مودة بيت بعمل املحاكم املختصة زيادة تأييد وثقة على يدل مما معاملة 1000 مودة لبيت املحالة املعامالت عدد تجاوز  -

 

 : م2019لعام  لجميع اإلدارات القادم لربع األول العمل  خطط -11
  : م2019 لعام األول  للربعإدارة الشؤون القانونية خطة عمل  11 -1

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

 .الخضيري  ابراهيم الدكتور 

 .التاسعة بدورته القانونية الحاضنة برنامج انطالق -

 .الباحة بمنطقة الحقوقية للمساندة مودة مكتب افتتاح -

 .الجمعية ملستفيدات للترافع تعاون  لعقد محاماة مكاتب مع التعاقد -

 :م2019 لعام األول  للربع املساندة االجتماعية و البرامج التنموية إدارة خطة عمل   11 -2

 ( . 20)  لعدد الحاالت ودراسة قبول  •

 . الثاني و  االول  عون  لجنة اجتماع عقد •

 . االيجارات مساعدات صرف استكمال •

 . الزواج على واملقبالت املقبلين تأهيل برنامج تنفيذ متابعة •

 .الزواج حديثي لتأهيل حياتي شريكي برنامج تنفيذ متابعة •

 .الوالدية التربية برنامج تنفيذ •

 . السابع و  السادس العمل لسوق  للتأهيل انطالقة برنامج تنفيذ •

  .واطفالنا نحن برنامج تنفيذ •

  .التوعوي  مودة بدورات البدء •

 

 :  م2019للربع األول لعام  العامةإدارة العالقات خطة عمل  3-11

.م2019مهام العالقات العامةللربع األول للعام ( : يوضح29جدول )   
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  م:2019 لعام األول  للربع واملالية اإلدارية خطة عمل الشؤون4-11

 .االحتياج حسب الشيكات صدار إ •

المهمة 4المهمة 3المهمة 2المهمة 1التاريخ

يناير 1
اعداد ملف برامج الجمعية 

وتصميمة الرساله للرعاة
تواصل االجتماعي للتبرعات  االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات يناير 6 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات البحث عن وسائل تطوير تنمية الموارديناير 13 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات يناير 20 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات يناير 27 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة فبراير 3 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة فبراير 10 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة فبراير 17 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات توزيع خطابات الزكاة زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة فبراير 24 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات فعالية يوم المراه العالميزيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة مارس 3 االعالن بوسائل ال

زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة مارس 10
المشاركة بمعرض الرياض الدولي للكتاب 

لبيع المؤلفات
تواصل االجتماعي للتبرعات  االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة مارس 17 االعالن بوسائل ال

تواصل االجتماعي للتبرعات زيارة 6 شركات االتصال بـ 30 شركة مارس 24 االعالن بوسائل ال

مهام أخرى

بنكيمالحظة  تبرع بااليصال ال هلل و ال االتصال بـ 30 شركة فيما يخص الرعايات وتنمية الموارد لجمع باقي ال

دفعات المالية  متابعة العقود وال

 يناير

 فبراير

 مارس

متابعة اعمال لجنة تنمية الموارد المالية 

تبرعات مع اإلدارة المالية  بنكية للصدقات وال متابعة الحسابات ال

رفع تقارير لبرامج للرعاة 

وظيفي متابعة أعمال االدارة كما ينص عليه الوصف ال

العمل على جمع معلومات عن 

الشركات الرعاية كالً بما 

يتناسب مع توجهه لرفعها 

لمجلس االدارة
نشر داخل وخارج  جلب عروض للتوزيع وال

المملكة للمؤلفات

البحث عن شركات تنظيم معارض القتراح 

فعاليات او معارض ورفعها للجنة تنمية 

الموارد
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 .االحتياج حسب والدورات للمشتريات اسعار  عروض جلب •

  .الحاجة حسب طارئ  او  دوري بشكل واملبنى االجهزة صيانة •

 . املستودع من والصرف االستالم •

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

 .االخرى  االقسام طلبات توفير  •

  الشهرية البنكية والتسويات اليومية والقيود والصرف القبض سندات اعداد •

  البنوك في والنقدية الشيكات ايداع •

 وتوزيعها الشهرية الرواتب اعداد •

  الشهري  البشرية املوارد تنمية وصندوق  االجتماعية التأمينات فواتير  اعدا •

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

 (واضافة حذف) الطبي التأمين متابعة •

 .تمهير برنامج طريق عن توظيف طلب •

  دوري بشكل املوظفات بيانات قاعدة تحديث •

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

  . م 2019 للعام االفتتاحية القيود اعداد •

 . مختص مكتب طريق عن الجزيرة أرض تقييم على العمل •

 . املرسالت فيال  ايجار  عقد تجديد متابعة •

 

 

 

 

 م:2018لعام  الرابعخالل الربع  لإلدارةتقارير إنجازات األنشطة  .12
 السلبية .: مجتمع واعي بأسباب الطالق وكيفية الحد منه ومن آثاره 1النتيجة 

 نتائج اإلداء الوضع الحالي فترة الزمنية املسؤول مؤشر اإلداء املهام  الرئيسية الرقم
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جل تحت التنفيذ تم 12 11 10 :شباب وشابات واعي بواجبات وحقوق الزوجية األسرية.1-1
ٌ
 أ

1 
تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج املدعوم من وزارة 

 االجتماعيةالعمل والتنمية 

 دورة للنساء  20تنفيذ
             أ.سارة+ بلسم

لم يتم ، وذلك بسبب استئناف البدء فيه في الربع 

 م. 2019الرابع من السنه والربع االول من عام 
 دورة للرجال15

2 

إعداد حقائب برنامج تأهيل املقبلين واملقبالت على 

 الزواج.
 املنفذ.نسخة عقد املركز 

 لم يتم              أ.سارة+ بلسم

 ج التوعوي بالحقوق والواجبات الزوجية.ومخر 
 نسخ الحقائب التدريبية.

 نسخة الكتيب التوعوي املعتمد.

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

1 
برنامج تأهيل حديثي الزواج إعداد وتصميم الحقائب 

 التدريبية )شريكي حياتي(

 (متدرب 50تدريب عدد )
             أ.سارة+ بلسم

لم يتم لتأجيل مرحلة املراجعة واالعتماد حتى 

30/9/2018   

 إعداد حقائب التدريبية

 جوامع. 6تم تنفيذ الخطبة في              أ.سارة +أ.سمية  ( جوامع5تنفيذ الخطبة في ) مشروع الخطبة التوعوية 2

               :وجود خدمات ملعالجة القضايا األسرية.3-1

1 

التعاون مع   تجهيز وحدة االستشارات االسرية والزوجية

لتقديم خدمة  مراكز متخصصة ومستشارين

 االستشارات االسرية  والنفسية

 (2نسخ من اتفاقية التعاون لعدد )

 أ.سارة +أ.سمية 

            
م )مركز هدوئ، 2018تم توقيع اتفاقيتين لعام  

 مركز بيت الخبرة(

2 

التعاون  -تجهيز وحدة االستشارات االسرية والزوجية  

لتقديم االستشارات  مع مستشارين ومستشارات

 االجتماعية والنفسية ملستفيدي الجمعية

بيان بعدد املستفيدين من الخدمات ونوعها+ 

املتنقلة ونوع االستشارات تقرير انجاز الوحدة 

 املقدمة + تنفيذ الوحدة املتنقلة في جهتين

 من االستشارات الهاتفية   60عدد املستفيدات            

3 

 تجهيز وحدة االستشارات االسرية والزوجية  
تقرير ابراز انجاز للوحدة املتنقلة ونوع 

 االستشارات املقدمة.
             أ.سارة +أ.سمية

من وحدة االستشارات  8عدد املستفيدات 

عمل وحدة متنقلة لتقديم االستشارات االجتماعية  االسرية في مركز نادي امللك سلمان

 والقانونية
 تنفيذ الوحدة املتنقلة في جهتين.

 : قوانين تنظيم العالقات األسرية بضمان حقوق االفراد. 2النتيجة 
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فترة الزمنية              املسؤول مؤشر اإلداء الرئيسيةاملهام   الرقم

12-11-10  

 الوضع الحالي
 نتائج اإلداء

 اجل تحت التنفيذ تم : قوانين وتشريعات وأن ملعالجة القضايا األسرية بفاعلية وعدل.1-2

1 
دراسة مشروع بينة لالستعالم عن  -رفع مشروع بينة

 للزواج)لوزارة الصحة ، لوزارة العدل(املقبلين 
 لم  يتم اعتماد الدراسة بشكل نهائي حتى األن.             أ.شهد لوزير العدل -وثيقة الدراسة لوزير الصحة 

2 
إعداد دراسة تقترح تصور إجرائي ينظم السجون 

 النسائية ودور الضيافة

هل تم البدء في الدراسة+ ومدى تجاوب 

الجهات املشرفة على السجون +نسخة من 

عقود الباحثين عن العمل+ خطة تنفيذ 

 الدراسة +نسخة من الدراسة.

 (.7مجلس االدارة رقم )تم الغاء النشاط بقرار من  تم الغاء       أزشهد

 تطوير خدمات مكاتب املساندة وتعزيز قدرات العامالت 3

( زيارة تبادلية كحد أدنى بين املكاتب 5تنفيذ )

+ تقارير نتائج التقييم ومدى رضا املراجعات 

 من الخدمات التي يوفرها املكتب.

 لم يتم       شهد +فريده
لم يتم تنفذ الزيارة التبادلية بحكم عدم وضوح 

  2018مستقبل املكاتب خالل سنة 

4 
تنفيذ الدورة الثامنة من برنامج الحاضنة القانونية 

 بالشراكة مع الجامعة العربية املفتوحة وبدعم أجفند

مستشارة قانونية مؤهلة +   30تخريج 

ساعة كحد أدنى من  3000تحصيل 

االستشارات القانونية واألعمال الحقوقية+ 

نتائج تقييم املدربين وتقييم املتدربات + بيان 

بالساعات الحقوقية التي تم تحصيلها بعد 

 التخرج.

 مستشارة قانونية 31تم تخريج               أ.فريدة +أ. جمانة

 تم تطوير الدليل التدريبي               أ.فريدة +أ. جمانة الحقائب التدريبية املطورة للبرنامجاعتماد  تطوير محتوى البرنامج التدريبي للحضانة القانونية 5

6 
تطوير خدمات بيت مودة للزيارة األسرية +تفعيل مبادرة 

 وزارة العدل

عدد االجتماعات وورش العمل املنفذة مع 

 الشركة + توقيع العقد مع الوزارة.
             أ.شهد +أ.تهاني

( اجتماع وجلسة عمل.+ تم 13عدد االجتماعات )

 توقيع العقد واستالم النسخة الخاصة بالجمعية.

افتتاح فروع مبادرة شمل : تم افتتاح مركز شمل 

م + والعمل على 2018)ب( منذ شهر سبتمبر لعام 

افتتاح شمل )أ( خالل شهر فبراير + ومركز شمل 

خالل شهر سبتمبر )ج( الرياض فسيتم افتتاح 

 م.2019لعام 
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 إقامة حفل تدشين بيت مودة 7

خطابات الدعوة + مدى تأييد ممثلي 

الجهات اللذين حضروا الحفل على 

ملستوى أداء بيت مودة + خبر صحفي عن 

 الحفل 

أ.شهد +أ. نورة 

 السريع
 م.2018تم تنفيذ في الربع الثاني لعام            

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

فترة الزمنية  املسؤول مؤشر اإلداء الرئيسيةاملهام   الرقم

4،5،6 

 الوضع الحالي
 نتائج اإلداء

 اجل تحت التنفيذ تم :نساء مطلقات يثقن بنفسهن وقدراتهن.1-3

 قبول ودراسة الحاالت املتقدمة للجمعية 1

 100تسجيل دراسة حالة املستفيدة ، عدد 

مستفيدة جديدة،  وإعداد خطة تنموية 

للمسجالت الجدد وتحديث قاعدة البيانات 

 نتائج البحث

             أ. سحر

                     33تسجيل ومقابلة ودراسة الحالة :  

                   31تحديث شريحة بيانات مواطنة  : 

                          45متابعة ودراسة الحاالت : 

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

 +أ.عبير
            

مستفيدة+ نموذج كنت  20تم تدريب العدد 

فأصبحت + تقييم البرنامج + التقرير النهائي 

 للبرنامج. 

3 

برامج مودة  +  )دورة برنامج تطوير مهارات الطفل+كيفية 

(+مبادرة وصل) دورة التصوير 2الترافع في القضايا االسرية )

الفوتوغرافي (+دورة  الحماية القانونية لرائدات 

االعمال+ورشة فنيات االسترخاء+ورشة عمل اليوم العالمي 

 لحقوق االنسان(.

سجل الحضور وتقييم الدورات املقدمة قصص 

 النجاح.

       أ.سارة

 متدربة في الدورات  72عدد املتدربات       

تنفيذ الجلسات االرشاد الفردي االجتماعية و 

 النفسية في مقر الجمعية
 لم يتم

لعدم وجود طلبات خالل الفترة على جلسات 

االرشاد الفردية وإكتفاء أغلب الحاالت 

املتقدمة لهذا العام بجلسات التأهيل ملا بعد 

جلسات لكل  10الطالق والبالغ عددها 

 39وعدد املستفيدات منها حتى االن برنامج 

 مطلقة .

4 
تنفيذ اجتماعات اعضاء لجنة عون التنموية لتقديم 

 املساعدات املتنوعة للمستفيدات
             أ.سارة نسخ املحاضر املعتمدة

 حاالت. 13( عدد 7"اعتماد اللجنة رقم)

 حاالت ." 5( عدد 8اعتماد اللجنة رقم)
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5 
توسيع دائرة الشراكات مع الجمعيات و الجامعات و 

 الجهات املختصة

عدد االتفاقيات املوقعة + عدد الحاالت 

 املحولة
             أ.سمية + أ.ود

عدد الحاالت املحولة ملركز بيت الخبرة مستفيدتين 

 فقط ونوع الخدمة اصالح بين الزوجين

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

 برنامج التأهيل لسوق العمل  1
شهور                     4مستفيدة ملدة  25تدريب  

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

اقامة الحفل الختامي للبرنامج يوم الخميس  

م .          تقرير الفني +نموذج التقييم 2018/5/3

 +قصص النجاح )كنت فأصبحت( 

2 
برنامج التدريب الحرفي للمستفيدات دورة )فن 

 التجميل + دورة تصفيف الشعر+فن الطهي ( 

تنفيذ البرنامج +سجل الحضور +قصص 

 النجاح
             أ.بلسم +أ.سارة

إجمالي عدد املستفيدات املتخرجات من البرنامج 

مستفيدة تم تدريبهم + تقرير نهائي  40

 املستفيدات+ قصص النجاح.للبرنامج+تقييم 

             أ.بلسم +أ.سارة توقيع اتفاقيات لتوظيف املستفيدات املساعدة في توظيف املستفيدات من خالل الشركات 3

 27عدد عقود املستفيدات الالتي تم توظيفهن:

مستفيدة.+   عدد املستفيدات من االسر املنتجة 

 مستفيدات 3:

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

فترة الزمنية  املسؤول مؤشر اإلداء املهام  الرئيسية الرقم

4،5،6 

 الوضع الحالي
 نتائج اإلداء

 اجل التنفيذتحت  تم : إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه املعرفة في إتخاذ القرار.1-4

 الحصول على الشهادة التنسيق للحصول على شهادة األيزو  1
أ.خلود .ت +  

 أ.أفنان
 لم يتم      

بسبب أن لم يتم االنتهاء من اعتماد االدلة حتى 

 األن

 للحصول على جائزة لدعم الجمعية املشاركة في جائزة األمير محمد بن فهد 2
أ.خلود .ت +أ. 

 أفنان
 تم الغاء      

إلغاء التقديم على جائزة األمير محمد بن فهد 

 م 2018للعام الحالي 

 تأهيل الجمعية ،للحصول على للجائزة.لم يتم        6 5 4 أ.إيمان +أ.فنان للحصول على جائزة لدعم الجمعية املشاركة في جائزة امللك خالد 3

4  
ً
 الصفةالحصول على  متابعة تسجيل الجمعية عامليا

أ.خلود . ت+ أ. 

 أفنان
 لم يتم الحصول على الصفة االستشارية حتى االن             

 م2019لم يتم التطوير، ترحيل عام              أ.خلود .ت اعتماد الدليل من مركز التنمية االجتماعية اعتماد دليل املجلس 5

       6 5 4 أ.خلود .ت اإلدارةاعتماد الخطة من مجلس  اعتماد خطة املجلس 6
تم اعتماد خطة املجلس من مجلس اإلدارة. في 

 الربع الثاني

               :نظام إداري ومالي واضح وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية.4-
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 الضبط املالي في الجمعية 1
اجتماعات للجنة التدقيق املالي /  6تنفيذ 

 محاضر اجتماع 6عدد 
             أ. إيمان

( في شهر أكتوبر+ تم 4تم تنفيذ اجتماع رقم)

 ( في شهر نوفمبر.5تنفيذ اجتماع رقم)

 مراجعة وتطوير اللوائح واألدلة اإلجرائية املالية واإلدارية 2
مراجعة وتطوير اللوائح واألدلة اإلجرائية 

 املالية واإلدارية.

أ.خلود التميمي 

 +أ.إيمان
      

 تم اعتماد الدليل املالي واإلداري.       

      
لم يتم اعتماد دليل املوارد البشرية ونحن في 

 مرحلة املراجعة

 ايجاد سياسة إلدارة االستثمار 3
اجتماعات لجنة االستثمار وتنمية  8تنفيذ 

 محاضر اجتماع. 8املوارد املالية / عدد 
             أ.إيمان + أ.ندى

اجتماعات لجنة االستثمار وتنمية  3تنفيذ عدد تم 

 املوارد خالل شهرسبتمبر ونوفمبروديسمبر .

 تدريب املوظفات 4
تطوير كفاءات املوظفات والحصول على 

 الشهادة
             أ.ندى

من  12موظفات ، لعدد  11تم تدريب عدد 

 الدورات 

 تعاون مع الجامعات واملعاهد والكلياتال 5

نسخة من الخطاب الوارد من الجامعات 

واملعاهد والكليات+ كشف بأسماء املتدربات 

 عن كل فصل دراس ي

             أ.ندى
جامعات ومعهد واحد، وتدريب  3تم التعاون مع 

 طالبة. 16

 

 

 

 

 
 ج. ضمان استدامة برامج الجمعية.

 الجمعية في املجتمع السعودي: انتشار دور 4.3

 املسؤول مؤشر اإلداء املهام  الرئيسية الرقم
فترة الزمنية 

4،5،6 

 الوضع الحالي

 نتائج اإلداء
 تم

تحت 

 التنفيذ
 اجل

1 

تفعيل التطوع عبر البوابة االلكترونية 

بوزارة العمل والتنمية االجتماعية مع 

 جمعية تكاتف

املتطوعين في عدد املسجلين من 

الجمعية +نسبة التزام املتطوعين +مدى 

رض ى الجمعية عن اداء عمل املتطوعين 

 واملتطوعات.

             أ.نورة + أ. خلود
متطوع ومتطوعة ، في  24بلغ عدد املتطوعين للربع الرابع  

 ساعة تطوعية   1097كان عدد الساعات التطوعية املنجزة 
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2 
الجمعية التواصل مع أعضاء 

 إلطالعهم على املستجدات.

عدد اعضاء الجمعية الفاعلين +عدد 

املنتسبين للجمعية الجدد + ارسال التقرير 

 الربعي.

             أ.نورة + أ. خلود

 14عدد األعضاء: 

 12عدد العاملين : 

 2عدد املنتسبين : 

3 

تطوير وتحديث قاعدة بيانات 

واملتبرعين االعضاء والرعاة 

 واملتطوعين والصحفيين

-نظام واضح لتحديد نوعية الداعمين   

 معدل الدعم من الشركات

أ.نورة + أ. خلود+ 

 أ. روابي
 تم العمل على ملف واضح لتحديد فئات الداعمين             

 تفعيل التعامل مع اإلعالم 4

اجتماعات للجنة اإلعالمية  8تنفيذ عدد 

للظهور التلفزيوني واإلذاعي لـ +زيادة عدد 

بالسنة +تحديث قاعدة بيانات لجميع  8

 وسائل اإلعالم .
أ.نورة + أ. خلود+ 

       أ. روابي

      

اجتماعات للجنة اإلعالمية شهرأكتوبر و نوفمبر  3تنفيذعدد

وديسمبر + تم الظهور  في التلفزيون : مرتين فقط، وفي 

 م. 2018مرات فقط لعام  3اإلذاعة:

دورات تدريبية لعضوات اللجنة  2تنفيذ 

 وموظفات العالقات العامة.
 لم ينفذ

دورات تدريبية لعضوات اللجنة وموظفات  2لم يتم تنفيذ 

 العالقات العامة.

5 
تفعيل التواجد على املوقع اإللكتروني 

 و الشبكات اإلجتماعية و األنشطة.

 هشتاقات خالل العام 4انشأ 

أ.نورة + أ. خلود+ 

 أ. روابي

 6عدد الهاشتاقات       

إعداد خبر قبل الحدث و خبر اثناء وبعد 

الحدث+زيادة عدد التغريدات وعدد 

 الصور باالنستقرام  .

            

 عدد املتابعين بتويتر:

 متابع  36.957

 عدد املتابعين باالنستقرام:

 متابع2893

            

تغريده، عدد الصور باالنستقرام  646عدد التغريدات 

صورة، عدد األخبار التي نشرت باملوقع اإللكتروني  472

 خبر . 22فقط  :  

6 
التواصل مع اإلعالميين و مشاهير 

 التواصل اإلجتماعي

زيادة الظهور اإلعالمي للتعريف  

بالخدمات واألنشطة التي تقدمها الجمعية 

 مرات بالسنة. 8بمعدل 
أ.نورة + أ. خلود+ 

 أ. روابي

  

    

 شخص إعادة تغريدة فقط 32تم عمل       

   رتويت بالسنة.12عمل 

 بالسنة. 4عدد اإلعالميين واإلعالميات املتطوعين للجمعية        
زيادة عدد اإلعالميين واإلعالميات 

 12بالسنه+عمل  4املتطوعين للجمعية 

 رتويت بالسنة.

  

 مطبوعات الجمعية 7

تصميم هوية جديده  للجمعية+ إضافة 

لكل برنامج باإلضافة  برشور جديد 1عدد 

 للبرشور الرئيس ي للمطبوعات

أ.نورة + أ. خلود+ 

 أ. روابي
 لم يتم االعتماد            

 مشاركة  12عدد املشاركات الخارجية :                  مشاركات خارجية 10تنفيذ عدد  املشاركة بالفعاليات الخارجية 8
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9 

نشر رسالة الجمعية على نطاق واسع 

تأصيل رسالة الجمعية والفئة التي و 

و زيادة وعي املرأة املطلقة و  تخدمها

من في حكمها من املعلقات و 

املهجورات بالحقوق الزوجية 

 واألسرية.

إعداد أخبار عن الجمعية بوجه عام 

بمواقع التواصل اإلجتماعي والصحف 

الورقية والرقمية + إعداد اخبار صحفية 

واألنشط قبل الورقية والرقمية للبرامج 

 وانثاء وبعد ومواقع التواصل االجتماعي.

أ.نورة + أ. خلود+ 

 أ. روابي
            

تم العمل عدد األخبار الصحفية عن الجمعية بوجه عام  

وابرامج االنشطة بمواقع التواصل اإلجتماعي والصحف 

 الورقية والرقمية 

10 
تفعيل العالقة مع االعضاء 

 والعضوات بالجمعية العمومية
 لألعضاء.تم ارسال التقرير الربعي الثالث              أ. نورة  إرسال التقارير الربعية

 تفعيل العالقة مع الرعاة والداعمين 11

إرسال خطاب شكر لداعمين أو الرعاة 

 خالل أسبوع
أ.نورة  + أ.خلود 

 +أ. هيفاء
      

      

تم عمل درع تكريمي لكل من أوقاف املوس ى على دعمهم 

لبرنامج رائدات حرفيات ، ودرع تكريمي لصندوق موظفي بر 

 لبرنامج رائدات حرفيات في الربع الثالثالخيري لدعمهم 

إرسال التقارير الشاملة عند نهاية البرنامج 

 املدعوم
      

تم ارسال تقارير للبرنامج لبرنامج رائدات حرفيات لكل من 

اوقاف املوس ى وصندوق موظفي سابك الخيري بر في الربع 

 الثالث

 : دخل الجمعية زاد مع ضمان تنوع املصادر. 4.4

 املسؤول مؤشر اإلداء املهام  الرئيسية الرقم
فترة الزمنية 

4،5،6 

 الوضع الحالي

 نتائج اإلداء
 تم

تحت 

 التنفيذ
 اجل

1 
تطوير شراكات مع الشركات لدعم 

 الجمعية بطرق مبتكرة

ريال 1000000صافي الربح

(+إنهاء دراسة الجدوى 1،2فعالية)

 للمشروع. 

 م.2019لعام pop puتم تأجيل فعالية               أ.نورة +أ.روابي

2 

القيام بأنشطة مبتكرة لجلب 

الداعمين االفراد:                                 

 زيادة املوارد املالية للجمعية

االستفادة من ارض النفل العمل على 

 بطرق مختلفة وارض بيت مودة
        

 لم يتم  لم ينفذ

 فعالية بيت مودة
      

( ريال لعام 32591إجمالي الدعم لفعالية بيت مودة بلغ )

 م.2018

 فعالية الفن النقي 
 م2019لم يتم ، وتم ترحيل الفعالية لعام  لم ينفذ        

مات الجمعية إلى منتجات تحويل خد

تسويقية من خالل وضع بعض الرسوم 

لبعض الخدمات بيت مودة، وتاجير 

 املساحات الخارجية للجمعية

              
تم تقييم اسعار قاعات التدريب من قبل أ.نورة وأ.نوف بن 

 سعيدان

 لم يتم لم ينفذ         التبرع بدل طباعة االيصال البنكي
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 م2019لم يتم ، وتم ترحيل الحملة لعام  لم ينفذ حملة مودة

جمع باقي الهلل من شركات التأمين 

 والغذاء والصيدليات
 تم توقيع مع تطبيق غازبل فقط لم ينفذ        

               االعضاء والعضواتاستقطاب 

م بلغ:                                     2017م عن عام 2018بلغت الزيادة لعام 

 أعضاء 7زيادة عدد األعضاء لـ 

   8زيادة عدد العاملين لـ 

  1زيادة عدد املنتسبين لـ 

3 
دعم برامج الجمعية االجتماعية 

 والقانونية
 ريال 1129343بلغ الدعم للبرامج حقوقية واالجتماعية                 ريال 1500000قيمة الرعايات 

 

 انتهى وهلل الحمد،،


