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إنجازات مودة

االفــــتــــتــــــاحـــــيـــــة

تنطلــق جمعيــة مــودة فــي اســتراتيجيتها وجميــع 
أعمالهــا مــن حلــم يحدوهــا للريــادة والتميــز فــي 
مــن  والحــد  األســري  االســتقرار  علــى  المحافظــة 
الطــاق وآثــاره فــي المجتمــع الســعودي، وتســعى 
مــن خــال )اســتراتيجية مــودة 2020-2025م( إلــى 
االنطــاق إلــى آفــاق جديــدة فــي تحقيــق هــذا الحلــم 
بنــاًء علــى المكتســبات والمنجــزات التــي تحققــت 
بفضل الله منذ تأسيســها تحت مظلة وزارة الموارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بترخيــص رقــم )492( 
فــي عــام 1430هـــ – 2010م  مــن خــال اســتثمار 
التطويــر  عــن  الناتجــة  المتاحــة  النوعيــة  الفــرص 
الشــامل الــذي تعيشــه المملكــة العربيــة الســعودية 
 ،2030 رؤيــة  ظــل  فــي  األصعــدة  كافــة  علــى 
وبرامــج تحقيقهــا بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين 
وســمو ولــي عهــده أيدهمــا اللــه بتوفيقــه؛ لتكريــس 
مفهــوم التنميــة المســتدامة وتعميــق التعــاون مــع 
ــري  ــات العمــل الخي أصحــاب القــرار، وتحقيــق متطلب
والتطوعــي الحديــث بمــا يائــم توجهــات وتطلعــات 
المرحلــة، وطموحــات المســتقبل ويهيــئ الفرصــة 
لتنفيــذ برامــج ومشــروعات جديــدة، وتقديم خدمات 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

برؤية ثاقبة وأركان راسخة
حـــــكـــايـــة مـــســــتــمــرة،

ــت  التفَّ بــه اآلمــال؛  تتعلــق  نجــاة  كطــوق 
)جمعية مودة( حول مســتفيديها ومنحتهم 
فرصــًا متعــددة للمواصلــة والتقــدم ورســم 
الحيــاة األفضــل  حيــاة أفضــل مــن جديــد! 
تعنــي خيــاراٍت متعــددة تقدمهــا الجمعيــة 
ضمــن إطــار رؤيــة حكيمــة ُتعنــى بتمكيــن 
األســرة الســعودية لخلق مجتمٍع متماســٍك 

واٍع ومســتقر.

َزتها رســـالتها بالمشـــاركة الفاعلة بحلول  ًة ميَّ رفعـــت )مودة( طوال ســـنوات عملها رايًة فذَّ
مبتكرة لتمكين األسرة، وبناء مجتمٍع حيوٍي متين األركان عتيد البنيان؛ موكدًة في مسيرتها 
علـــى غاياتهـــا بتحقيق القيم اإلســـامية والوطنية وتعزيـــز بيئة األســـرة والعوامل المحيطة 
بهـــا، وغـــدا ذلك نهجها الثابـــت، وتفرعت أغصانه عاليـــًة في أهدافها وبرامجها ومشـــاريعها 
ومبادراتهـــا التـــي تحاكـــي كل مرحلـــٍة تمر بهـــا الجمعية، ومحتكمـــًة إلى تغير ظـــروف الباد، 
وملبيـــًة حاجات مســـتفيديها المتجـــددة والمتوازنة مرحليـــًا مع كل ما تمر بـــه المملكة من 
تغيـــرات ملهمـــٍة تحت قيـــادٍة حكيمٍة ورؤيـــٍة متفردٍة طموحٍة نســـعى ألن نكـــون بكل فخر 

روادها.. أحد 

وعطفـــًا على ذلك؛ فقد دأبنا على مواصلة جهودنا المســـتمرة في الجمعية بالعمل بشـــكل 
مباشـــر مع األســـر الســـعودية كحجر أســـاٍس وركيزٍة يقوم عليها بناء وإصاح المجتمع ككل، 
وفـــي خضم مســـاعينا المتواصلة المســـنا بمبضع المختص قصصًا واقعيًة نســـجت خيوطها 
مـــن معانـــاٍة حقيقيٍة ألشـــخاص مروا بتجـــارب مجتمعية صعبـــة وعوائق مختلفـــًة تجابه هذا 
يهـــا الخاص -  الكيـــان المصغـــر لمجتمـــع يتألف مـــن مايين األســـر التي تواجـــه كل منها تحدِّ
الـــذي قد يغـــدو لوهلة با حلـــول ممكنة، لكنا نســـتطيع جعل المســـتحيل ممكنـــًا، ونعمل 

معًا على تمهيد وتســـهيل تلـــك الدروب..

لقـــد واجهتنـــا العديد مـــن التحديات التـــي عملنا علـــى تحطيمهـــا وتوظيفها توظيفـــًا خاقًا 
إليجاد الحلول المبتكرة وتكريســـها بالمشـــاركة الفعالة لتمكين األسر التي استعانت بجهودنا 

كجمعية تنموية متخصصة باالســـتقرار األســـري.

صاحبة السمو األميرة
لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود
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وقـــد اتحـــد فريق »مودة« للوقوف علـــى خطة عمٍل فردانيـــة إلجراء البحوث 
والدراســـات االستشـــارية لتحســـين بيئـــة األســـرة والعوامـــل المحيطـــة بهـــا 
-اجتماعيـــًا واقتصاديًا- وإليجاد آليات فعالة وحلول مبتكرة للتمكين؛ اســـتنادًا 
إلـــى أهـــداٍف اســـتراتيجية تنمويـــة وتوعوية، تتضمـــن تنفيذ برامـــج الخدمات 
المتخصصـــة للمســـتفيدين، وتحقيـــق االســـتدامة الماليـــة وتأهيـــل الكـــوادر 

المتخصصـــة فـــي مجـــال عمل الجمعية، وتوســـيع نطـــاق خدماتهـــا نوعيًا.

فـــكان التنـــوع فـــي المخرجـــات متمثـــًا بمشـــاريعنا وأهمها صنـــدوق عون، 
برامج التأهيل والتدريب والمســـاعدات العينية والمادية، إلحاق المســـتفيدات 
بالـــدورات المهنيـــة واإلعـــداد لســـوق العمل، والســـعي بذلك نحـــو تهيأتهن 
لاســـتقال االقتصـــادي فـــي مجتمعاتهـــن تمهيـــدًا إلخراجهن مـــن معطف 
الرعوية إلى فســـحة اإلنتاجية، وتمكينهن في المجتمع بالتوازي مع التطلعات 
الحكوميـــة الرامية إلـــى تعزيز مكانة المـــرأة ودفعها لتغدو عضـــوًا فاعًا في 

لمجتمع. ا

لطالمـــا بنينـــا أهدافنا االســـتراتيجية وخططنـــا التنفيذية على حقائـــق وأرقام 
مرّدها اســـتنادنا إلى احتياجـــات واقعية مبنية على دراســـات مجتمعية لتكون 
المخرجـــات ذات جـــدوى وقيمـــة فاعلة وحقيقيـــة في مجتمعنـــا؛ األمر الذي 
حدانـــا إلى تحديـــث خياراتنـــا وأودى إلى انبثـــاق عزمنا المســـتقبلي على ريادة 
الدراســـات المجتمعيـــة تحـــت إشـــراف الجمعيـــة متمثلة بإنشـــاء مركـــز بحثي 

متخصـــص في مجال دعم االســـتقرار األســـري.

وتعميقـــًا للرؤية الثاقبة وتوطيدًا لألركان الراســـخة طبقًا للســـياق الشـــمولي 
الـــذي تتبنـــاه الجمعيـــة؛ فنحـــن نعمل علـــى مواكبـــة وتحديـــث برامجنا وفق 
آخـــر التطـــورات العدليـــة من جهة؛ فقـــد تم أتمتـــة خدماتنـــا ورقمنتها إلتاحة 
إمكانيـــة وصولها إلـــى جميع مســـتفيدينا، والمحتملين منهـــم أيما واجهتهم 
عقبـــاٍت نســـتطيع معًا تطويعها وتذليلهـــا بما يندرج ضمـــن اختصاص جمعيتنا 

من الجهـــة األخرى.

وفـــي ذات اإلطـــار فقـــد ســـعينا إلـــى تعزيـــز وجـــود الجمعيـــة والتعريـــف بها 
وبجهودهـــا ومشـــاريعها الرائـــدة عبر منصـــات التواصل االجتماعي، ووســـائل 
اإلعـــام المقروءة والمرئية لتغدو منارة في ميناء األمان األســـري والتمكين 

المجتمعـــي المحمود.

نهم  »مـــودة« جمعيٌة يســـتظلها بظـــل كثيرون ممـــن يبحثون عن عـــون ُيَمكِّ
مـــن خلق فرص جديدة مختلفة، ونســـٍخ أفضل من أنفســـهم... ولطالما كان 
ظلنـــا ظليًا، وســـندنا متينًا، وســـبيلنا قويمًا، وعوننا حقيقيًا ومـــؤازرًا لكل من 

ســـار إلى جانبنا وعلى دربنا من مســـتفيدين وكـــوادر وداعمين.

إن حكايـــة »مـــودة« مســـتمرة عامًا تلو عام.. وما نســـطره اليوم في ســـجل 
العطـــاء، لزامـــًا علينـــا العمـــل علـــى مضاعفتـــه وتحســـينه ورفـــع جودته في 
األعـــوام القادمـــة تنفيـــذًا لخططنـــا الطموحة والخاقـــة والمبتكـــرة لتقديم 

األفضل لهـــذا الوطـــن وأبناءه.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

صاحبة السمو األميرة
لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

برؤية ثاقبة وأركان راسخة
حـــــكـــايـــة مـــســــتــمــرة،

لقــد باشــرنا بالتنفيــذ وكنتيجــة أوليــة فقــد بدأنــا العمــل علــى دراســتنا لواقــع ملــف الحمايــة مــن اإليــذاء فــي 
المملكــة وآليــة تطويــره، وبنــاًء علــى المخرجــات فنحــن اليــوم بصــدد إنشــاء جمعيــة أمــان للحمايــة مــن اإليــذاء.
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االستراتيجية

أهداف مودة االستراتيجية
 تنفيذ برامج الخدمات المتخصصة للمستفيدين )التوعوية والتنموية(

 إجراء البحوث والدراسات االستشارية في مجال عمل الجمعية
 تحقيق االستدامة المالية

 تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال عمل الجمعية
 توسيع نطاق خدمات الجمعية نوعيًا وجغرافيًا

تنطلــق جمعيــة مــودة الخيريــة فــي اســتراتيجيتها وجميــع أعمالهــا مــن حلــم يحدوهــا 
للريــادة والتميــز فــي المحافظــة علــى االســتقرار األســري والحــد مــن الطــاق وآثــاره 
فــي المجتمــع الســعودي، وتســعى مــن خــال )اســتراتيجية مــودة 2022 - 2025( 
إلــى االنطــاق إلــى آفــاق جديــدة فــي تحقيــق هــذا الحلــم بنــاء علــى المكتســبات 
والمنجــزات التــي تحققــت بفضــل اللــه منــذ تأسيســها فــي عــام 1430هـــ – 2010م 
مــع اســتثمار الفــرص النوعيــة المتاحــة الناتجــة عــن التطويــر الشــامل الــذي تعيشــه 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى كافــة األصعــدة فــي ظــل رؤيــة 2030، وبرامــج 
اللــه  أيدهمــا  الشــريفين وســمو ولــي عهــده  الحرميــن  خــادم  بقيــادة  تحقيقهــا 
ــق التعــاون مــع أصحــاب  ــة المســتدامة وتعمي بتوفيقــه؛ لتكريــس مفهــوم التنمي
القــرار، وتحقيــق متطلبــات العمــل الخيــري والتطوعــي الحديــث بمــا يــاءم توجهــات 
برامــج  لتنفيــذ  الفرصــة  ويهيــئ  المســتقبل  وطموحــات  المرحلــة،  وتطلعــات 

ــر ممتــد. ومشــروعات جديــدة، وتقديــم خدمــات نوعيــة ذات أث

موائمة استراتيجية مودة 
مع رؤية المملكة 2030

بنيــت اســتراتيجية مــودة )2022-2025( لتتوائــم مــع رؤيــة المملكــة 
2030 وتحقــق األهــداف االســتراتيجية المضمنــة بالرؤيــة ذات العاقة 
فــي مجــال عمــل مــودة. ونوضــح فيمــا يلــي األهــداف التــي ســاهمت 

اســتراتيجية مــودة فــي تحقيقهــا:
موائمة استراتيجية مودة

مع أهداف التنمية المستدامة المحور األول:
تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية

الهدف )1.1(: تعزيز القيم اإلسالمية، والذي يتضمن:

تعزيز قيم الوسطية والتسامح

تعزيز قيم العدالة والشفافية

تعزيز قيم اإلتقان واالنضباط

تعزيز قيم العزيمة والمثابرة

المحور األول:
تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية، ويتضمن:

المحور األول:
تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية، ويتضمن:

المحور األول:
تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية، ويتضمن:

تعزيز قيم الوسطية والتسامح

تعزيز قيم الوسطية والتسامح

تعزيز قيم الوسطية والتسامح

تطوير الحكومة اإللكترونية

تطوير الحكومة اإللكترونية

المحور الثاني:
تمكين حياة عامرة وصحية

الهدف )2.6(: خلق بيئة مالئمة لتمكين السعوديين، والذي يتضمن:

المحور الخامس:
تعزيز فاعلية الحكومة

الهدف )5.2(: تحسين أداء الجهاز الحكومي، والذي يتضمن:

المحور السادس:
تمكين المسؤولية االجتماعية

الهدف )6.1(: رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية، والذي يتضمن:

تحسين فعالية وكفاءة منظومة الخدمات االجتماعية

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تحسين أداء الجهات الحكومية

تشجيع العمل التطوعي

دعم نمو القطاع غير الربحي

تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق

تحسين أداء الجهات الحكومية

الهدف )6.3(: تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، والذي يتضمن:

 القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد النساء والفتيات في 

كل مكان.
 القضاء على جميع أشكال 

العنف ضد جميع النساء 
والفتيات في المجالين العام 
والخاص، بما في ذلك االتجار 

بالبشر واالستغال الجنسي 
وغير ذلك من أنواع االستغال.
 القضاء على جميع الممارسات 

الضارة، من قبيل زواج األطفال 
والزواج المبكر والزواج القسري.

 وضع سياسات الحماية 
االجتماعية وتعزيز تقاسم 
المسؤولية داخل األسرة 

المعيشية والعائلة، حسبما 
يكون ذلك مناسًبا على الصعيد 

الوطني.
 ضمان حصول الجميع على 

خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية وعلى الحقوق 

اإلنجابية، على النحو المتفق 
عليه وفقا لبرنامج عمل 
المؤتمر الدولي للسكان 

والتنمية ومنهاج عمل بيجين 
والوثائق الختامية لمؤتمرات 

استعراضهما.

 تمكين وتعزيز اإلدماج 
االجتماعي واالقتصادي 

والسياسي للجميع، بغض النظر 
عن السن أو الجنس أو اإلعاقة 
أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو 
الدين أو الوضع االقتصادي أو 

غير ذلك.
 ضمان تكافؤ الفرص والحد من 

أوجه انعدام المساواة في 
النتائج، من خال إزالة القوانين 

والسياسات والممارسات 
التمييزية، وتعزيز التشريعات 

والسياسات واإلجراءات 
المائمة في هذا الصدد.

 الحد بدرجة كبيرة من جميع 
أشكال العنف وما يتصل به 

من معدالت الوفيات في كل 
مكان.

 إنهاء إساءة المعاملة 
واالستغال واالتجار بالبشر 
وجميع أشكال العنف ضد 

األطفال وتعذيبهم.

 شراكات أصحاب المصلحة 
المتعددين

 تشجيع وتعزيز الشراكات العامة 
وبين القطاع العام والقطاع 

الخاص وشراكات المجتمع 
المدني الفعالة، باالستفادة 
من الخبرات المكتسبة من 

الشراكات ومن استراتيجياتها 
لتعبئة الموارد.
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أخصائي مشاريعالمحاسبباحث قانوني

أمين العهدةمستشار قانوني

أخصائي اإلعالمأخصائي اجتماعي

أخصائي 
االستراتيجية 

والتخطيط

أخصائي تنمية 
الموارد المالية

أخصائي اتصال 
مؤسسي

الهيكل التنظيمي

الـرئــيـس الـتـنـفـــيذي

لجنة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية

مستشار

إدارة
االستراتيجية 

والتخطيط
قسم

االستراتيجية والتخطيط
قسم تنمية

الموارد المالية
قسم

االستشارات
قسم

تنفيذ االمشاريع
قسم
المالية

قسم
االتصال المؤسسي

إدارة
الخدمات 
المؤسسية

إدارة البرامج
والمشاريع 

اإلدارة
القانونية

استقبالحارس أمن

أخصائي تسويقأخصائي استثمار

سائق

مراسل عامل نظافة

إدارة االستدامة
المالية واالستثمار

إدارة االتصال
المؤسسي

مساعد تنفيذي

المكتب التنفيذي

أخصائي الجودة 
وإدارة األداء

أخصائي عقود 
واتفاقيات

أخصائي موارد 
بشرية

أخصائي
تقنية معلومات

منسق التسجيل 
والتوثيق

قسم الجودة
وإدارة األداء

قسم الحوكمة
وااللتزام وإدارة المخاطر

قسم
االستثمار

قسم العقود 
واالتفاقيات

برنامج
الدعم االجتماعي

قسم
الموارد البشرية

قسم
إدارة المرافق

قسم
تقنية المعلومات

قسم
التسويق

أخصائي
حوكمة واإللتزام

أخصائي
إدارة مخاطر
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التقرير المالي
اإليرادات والتبرعات للعام المالي 2022م

المصروفات والمساعدات للعام المالي 2022م

1,831,707الزكاة
800,779التبرعات واإليرادات المقيدة

147,300التبرعات العينية
3,191التبرعات الخدمية
520,000المنح الحكومية
2,223,756إيرادات البرامج

97,300اشتراكات األعضاء
6,483مبيعات السلع

43,843أرباح استثمار
1,811,417إيرادات تأجير عقار مملوك

4,744إيرادات عمومية وإدارية )خدمية(
1,503,057أرباح إعادة تقييم

1,269,494المصروفات العمومية واإلدارية
2,948,157مصروفات المساعدات

1,097,369البرامج االجتماعية
102,939البرامج القانونية 

470,000المشاريع 
17,738مصروفات المبيعات

628,182مصروفات جمع األموال
266,885إهالك األصول الثابتة

3,591,695مصاريف شمل
55,480إعانة الوزارة

2,548خدمي
4,744خدمي عمومي وإداري

74,699مصروفات الحوكمة
19,700ديون معدومة عضويات

121,892صندوق تنمية الموارد
459,984خسائر إعادة تقيم عقارات استثمارية

اإليرادات 
والتبرعات 

ريـــال سـعــودي
8,993,578

المصروفات 
والمساعدات 

ريـــال سـعــودي
11,131,506
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إنجازات الجمعية

استطاعت جمعية مودة بعون من الله 
تحقيق العديد من اإلنجازات على المستويين:

وكانت مخرجاتها كما يلي:

العمليات الرئيسية

العمليات المساندة

الـتـقـريــر الـســنـوي

20228م



إنجازات العمليات الرئيسية
الُمخرج األول:

تحسين بيئة األسرة والعوامل المحيطة بها

أسر واعية بجوانب الحياة األسرية

1.1 ُأسر حديثة الزواج قادرة على تحقيق 
السعادة الزوجية والحفاظ على كيانها:

1.2 ُأسر قادرة على مواجهة التحديات 
والمشاكل والحماية من التفكك األسري:

النتيجة 1

تــم تنفيــذ برنامــج تأهيــل حديثــي الــزواج وهــو برنامــج متخصــص 
يســاهم فــي تنميــة وتعزيــز قــدرات المتزوجين حديثــًا في مرحلة 
الــزواج المبكــرة مــن ســنة إلــى 3 ســنوات لبنــاء أســرة مســتقرة 
واعيــة بحقوقهــا وواجباتهــا وقــادرة علــى التصــدي لــكل مــا 
يوجههــا مــن مشــاكل وصعوبــات ممــا يســاعد علــى الحــد 
مــن نســب الطــاق المبكــرة، وكذلــك دعمهــم بمستشــارين 
ــًا  ــوا لهــم مســاندًا ومرشــدًا ومعين ــن ليكون أســريين متخصصي

فــي هــذه المرحلــة.

الجهــات  مــع  الشــراكات  وتفعيــل  تطويــر  علــى  العمــل  تــم 
المنفــذة لاستشــارات االجتماعيــة والنفســية واإلصــاح مجانًا؛ 

ــام 2022م. ــى مــدار ع ــة عل ــاالت المحتاج ــل الح لتحوي

أسرة
خال عام 2022م

مستفيد
خال عام 2022م

تـم تـأهــيـل:

بلغ عدد المستفيدين من الخدمات

79
133
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إنجازات العمليات الرئيسية
الُمخرج األول:

تحسين بيئة األسرة والعوامل المحيطة بها

أسر ممكنة اقتصاديًا

2.1 مساعدات مادية وعينية موفرة

النتيجة 2

ملخص أداء صندوق عون التنموي لعام 2022م

مستفيد

مستفيد

مستفيد

مستفيد

الدعم والمساعدات

التدريب والتأهيل

االستشارات االجتماعية واإلصالح األسري

التمكين والتوظيف

7903

606

133

290

برامج التدريب والتأهيل التي تم تنفيذها خالل عام 2021م

خدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها

التمكين

إجمالي عدد حضور 
المستفيدات وأبنائهن

إجمالي عدد 
الساعات التدريبية

556

1,589

برنامج جلسات التأهيل لما بعد الطالق

برنامج التأهيل لسوق العمل
المهارات الوظيفية واإلدارية – السلوك الوظيفي - اللغة االنجليزية – الحاسب اآللي – مهارات السكرتاريا

برنامج تأهيل حديثي الزواج

برنامج مودة التوعوي
عبارة عن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التوعوية مثل التربية الوالدية – ميزانية األسرة – المجال 

القانوني – تطوير الذات – الحوار األسري - مهارات حياتية

برنامج معًا لتوطين قطاع السياحة والفندقة

برنامج تعليم القيادة واستخراج الرخص

برنامج المتجر اإللكتروني

تسكين منازل
75)شراء منازل – تسديد ايجارات- ترميم منازل(

2,054كسوة المالبس
5,609سالل المواد الغذائية والتمور

79توفير المواصالت
4سداد ديون ورسوم دراسية

4أجهزة كهربائية
4دعم أثاث منزلي ومطابخ

50 مستفيدةالتوظيف
240 فردجلسات اإلرشاد المهني 

796 جلسةالجلسات الفردية لإلرشاد المهني )حضوري – عن ُبعد(

عدد المستفيدات وأبنائهن

وفــي مجــال التمكيــن والتوظيــف والمســاهمة فــي تحســين الدخــل الشــهري للمســتفيدات؛ فقــد تــم إقامــة ورش تدريبيــة متخصصــة 
فــي مهــارات اجتيــاز المقابــالت الشــخصية وإعــداد الســيرة الذاتيــة، وتوفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الشــواغر الوظيفيــة وفــرص عمــل 

لتناســب أغلــب المتقدمــات للبحــث عــن عمــل بمســتويات تعليميــة مختلفــة، وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع جهــات توظيــف.
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إنجازات العمليات الرئيسية
الُمخرج األول:

تحسين بيئة األسرة والعوامل المحيطة بها

2.2 نساء مطلقات مؤهالت لسوق العملأسر ممكنة اقتصاديًا
النتيجة 2

تم تسجيل ودراسة حالة لـ

مستفيدة
جديدة 

مستفيد
ومستفيدة

154

6,348

وإعــداد الخطــط التنمويــة التــي تحــدد احتياجاتهــم 
ــة ومتابعــة ســير  ــة والتدريبيــة واالقتصادي االجتماعي

الخدمــات المقدمــة لهــم.

والشــراكات  االتفاقيــات  مــن  مجموعــة  توقيــع 
فــي مجــال التدريــب والتوظيــف والتســكين ودعــم 
المشــاريع التــي تســاهم فــي دعــم المــرأة وتمكنهــا 
مــن الوصــول إلــى التمكيــن االقتصــادي الفعلــي 
ــي واالنتقــال بهــن مــن  ــدأ االكتفــاء الذات ــز مب وتعزي

االحتيــاج واالعتمــاد إلــى االســتقالية واإلنتــاج.

ســاهم صنــدوق عــون التنمــوي في توفيــر مجموعة 
مــن الخدمــات التنمويــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
المتنوعة لتعزيز قدرة المطلقات ومن في حكمهن 
وأبنائهــن حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين حتــى 

نهاية 2022م

الخطوات التطويرية التي تمر بها المستفيدة
منذ تسجيلها في الجمعية إلى أن تصبح إمرأة مستقلة اقتصاديًا

التسجيل

دراسة الحالة

إعداد خطة تنموية

بحث اجتماعي

سيدة متمكنة

تدريب وتمكين المستفيدة

الـتـقـريــر الـســنـوي
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إنجازات العمليات الرئيسية
الُمخرج األول:

تحسين بيئة األسرة والعوامل المحيطة بها

أسر ممكنة اقتصاديًا
النتيجة 2

قياس األثر
البرامج التدريبية والتوعوية

قياس االحتياجات التدريبية
إلعداد ووضع الخطة التدريبية

الجهات الداعمة
لصندوق عون لعام 2022م

رصد آثر البرامج التدريبية 
على المستفيدات ونوع التغيير الُمكتسب من البرامج خالل عام 2022م

نسبة قياس رضا المستفيدات 
من خدمات صندوق عون التنموي لعام 2022م

عــــــــــــــــــــدد الــمــــســـــــــــتـــــفـــــيـــــدات

ميزانية االسرة
تطوير الذات
مهارات التربيية الوالدية
التأهيل والدعم النفسي واالجتماعي
التوعية الحقوقية
اللغة اإلنجليزية
التأهيل لسوق العمل

تغيير السلوك السلبي ونمط الحياة
التكيف والتعايش مع الوضع الحالي
اكتساب مهارات حل المشكالت  وإدارة الضغوط
اكتساب مهارات ميزانية األسرة
التغير اإليجابي مع  مجتمعهم وأبنائهم
اكتساب مهارات ومعارف جديدة
اكتساب مهارات تربوية
التوظيف وارتفاع  نسبة الدخل الشهري

مشاريع التدريب والتمكين

مشاريع الدعم والمساعدات 
%99
%99

0

0

160

160

140

140

100

100

40

40

120

120

60

60

80

80

20

20

الـتـقـريــر الـســنـوي

202212م



158
استشارة قانونية

134
استشارة قانونية

169
استشارة قانونية

148
استشارة قانونية

إنجازات العمليات الرئيسية
الُمخرج األول:

زيادة الوعي الحقوقي لألسرةتحسين بيئة األسرة والعوامل المحيطة بها

3.1 قوانين وتشريعات لمعالجة القضايا األسرية بفاعلية وعدل

3.2 بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا األسرية

النتيجة 3

العمــل علــى إعــداد دراســة وطنيــة )دراســة واقــع ملــف الحمايــة مــن اإليــذاء وآلية تطويــره( حول جهــود وإنجازات 
المملكــة فــي ملــف الحمايــة مــن اإليــذاء، وإعــداد مــا يلــزم العتمــاد المخرج النهائــي مطلع العــام الجديد. 

تـــم العمل على التنسيق إلجراءات توقيع اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك بيـــن جامعـــة الملـك سـعود وجمعيـة مـودة 
الخيريـــة، وتـــم تســـليم الجامعـــة الحقائـــب التدريبيـــة لبرنامـــج الحاضنـــة القانونيـــة لبـــدء أعمـــال تطويـــر المحتـــوى 

وفـــق أحـــدث التطـورات العدليـة.

تم تفعيل وحدة متنقلة لاستشارات القانونية مقرها مركز الملك سلمان االجتماعي.

تــم اعتمــاد اســتقبال جميــع االستشــارات الهاتفيــة المحولــة مــن قبــل مراكــز الحمايــة االجتماعيــة فيمــا يتعلــق 
بالجوانــب المشــتركة مــن اإليــذاء أو األحــوال الشــخصية.

تــم تفعيــل األيــام العالميــة ذات العاقــة: اليــوم العالمــي للمــرأة، اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 
بالتعــاون مــع هيئــة حقــوق اإلنســان والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة، اليــوم العالمــي لمناهضــة العنــف 
ــوم العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد  ــة، والي ضــد المــرأة بالتعــاون مــع جامعــة الملــك ســعود للخدمــات الطبي

المــرأة بالتعــاون مــع شــركة الصحــة القابضــة.

يناير 2022 سبتمبرمايوفبرايرديسمبر 2021 أكتوبريونيومارس أغسطسأبريل ديسمبرنوفمبريوليو

مخرجات صندوق مشورة لتقديم العون الحقوقي:

أبرز إنجازات اإلدارة القانونية 
خالل عام 2022

االستشــارات  بتقديـــــم  الســـــامي  األمــر  تفعيـــــل   
القانونيـــة الهاتفية لحاالت العنـــف األسري المحولين 
مــن مراكــز الحمايـــــة االجتماعيــة بمناطــق المملكــة.

 توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة األميــر ســلطان 
القانونيــة  االستشــارات  تقديــم  فــي  للتعــاون 
لمســتفيدي الجمعيــة وتحقيــق التعاون فــي المجاالت 

المشــترك. االهتمــام  ذات 

ــة مــودة وشــركة الســعيد  ــن جمعي ــة بي ــع اتفاقي  توقي
للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة للترافــع عمــن هــم 

بحاجــة إلــى الترافــع مــن مســتفيدي الجمعيــة.

 تفعيــل الوحــدة القانونيــة االستشــارية المتنقلــة داخــل 
مركــز الملــك ســلمان االجتماعــي.

إلكترونيــًا والتوعيــة  للمــرأة  العالمــي  اليــوم  تفعيــل   
القانونيــة. بحقوقهــا 

 تفعيــل حملــة ال 16يــوم لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة 
مــن خــال الجمعيــة بالهاشــتاق العالمــي )لــون العالــم 
خــال  مــن  أيضــًا  المشــاركة  وتمــت  كمــا  برتقاليــًا(، 
الخدمــات الطبيــة لجامعــة الملــك ســعود، وشــركة 

ــذات الصــدد. الصحــة القابضــة ب

 العمــل علــى مشــروع تطويــر حقائــب )برنامــج الحاضنــة 
القانونيــة( وتطويرهــا وفــق آخــر التطــورات في المجال 

العدلــي بالتعــاون جامعــة الملك ســعود.

الـتـقـريــر الـســنـوي
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إنجازات العمليات الرئيسية

اإلنجازات
في المشاريع

مبادرة شـمـل

مراكز الحماية األسرية 
وحماية الطفل

جمعية أمان
للحماية من اإليذاء

نقل المعرفة
والتوسع

يعد المشروع إسناد حكومي تابع لوزارة 
العدل، وتم إقفاله بعد تقديم الخدمات 

لمستفيدين وصل عددهم: 4,374 
مستفيد.

يعد المشروع أحد مشاريع اإلسناد 
الحكومي التابعة لوزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية 
ويستهدف منطقتي الرياض والقصيم، 

وتم الحصول على الترسية لمناقصة 
تشغيله.

يستهدف المشروع تقديم البرامج 
الوقائية والعالجية لمواجهة اإليذاء 

األسري بكفاءة وفاعلية والمساهمة 
في تحقيق االستقرار األسري، وتم 

تأسيس الخطة االستراتيجية للجمعية.

يشتمل المشروع على التخطيط 
وتنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج 

التأسيسية والتطويرية للجهات 
الناشئة في القطاع غير الربحي لدعم 
نمو هذا القطاع، وتمت بلورت فكرة 

المشروع واعتماده كملف.

الـتـقـريــر الـســنـوي
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إنجازات العمليات المساندة
الُمخرج الثاني:

تميز مؤسسي فّعال ومستدام

كفاءة مالية مستدامة

1.1 إطار حوكمة ضابط وشفاف أساسه المعرفة في اتخاذ القرار

النتيجة 1

أبرز إنجازات اإلدارة التنفيذية خالل عام 2022:
 تدشين الخطة االستراتيجية2022م2025-م وتكريم شركاء النجاح.

 التأهل للحصول على الصفة االستشارية.
ــة األســرية  ــات التنمي ــة للمجلــس الفرعــي التخصصــي لجمعي ــة العمومي ــة الجمعي  االنضمــام لعضوي

ــة الســعودية. فــي المملكــة العربي
 حصــول الجمعيــة علــى دعــم مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة عــن طريــق منــح الدعــم 

لعــدد مــن برامجهــا المتميــزة وكذلــك دعــم فنــي وتشــغيلي.
 المشــاركة فــي جائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة وجائــزة التميــز فــي العمــل الخيــري وجائــزة األميــرة 

صيتــة والحــوار الوطنــي.
 تشكيل لجان مودة الدائمة واعتمادها بما يتوافق مع معايير الحوكمة.

 تهيئة بيئة عمل جاذبة للعاملين من خال تفعيل العديد من البرامج الخاصة للموظفين.
 توقيع اتفاقية مشروع تشغيل مراكز الحماية األسرية وحماية الطفل.

 توقيــع اتفاقيــات تطويــر الحقائــب التدريبيــة لبرنامــج الحاضنــة القانونيــة بالتعــاون مــع الجامعــات 
الســعودية )جامعــة الملــك ســعود -جامعــة األميــر ســلطان(.

 توقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف السعودية.

 العمل لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة اإلمام محمد بن سعود.
 إقامــة لقــاء بأصحــاب المصلحــة فــي مشــروع تأســيس جمعيــة للحمايــة مــن اإليــذاء لتحكيــم الخطــة 

االســتراتيجية.
 المشــاركة فــي نــدوة )األســرة أرقــام واحصــاءات عــن الطــاق واآلثــار واالنعكاســات علــى المجتمــع( 

بتنظيــم مــن مجلــس شــؤون األســرة.
 متابعة أعمال لجنة حقوق المرأة-ومتابعة الخطة التنفيذية المشتركة بين الجهتين.

.Stc إعداد فيديو إعامي بالتعاون مع فريق المشروع التقني بشركة االتصاالت السعودية 
 تعزيــز مفهــوم نقــل المعرفــة بيــن الموظفيــن مــن خــال التوجيــه بالتســجيل فــي منصــة المجتمعــات 
المهنيــة والعمــل علــى مشــروع متكامــل لنقل المعرفــة، وبدء أعمال تقديم االستشــارات للجمعيات 

الناشــئة مثــل )جمعيــة دراجتي(.
 إعداد ونشر تقارير متابعة لإلدارات واألقسام ولمؤشرات األداء بشكل ربعي.

 تأسيس وحدة ونظام ومتابعة وتقييم ومساءلة وتعلم.
 إعداد كروت المؤشرات لقياس مؤشرات األداء والمستهدفات.

 تطوير أدوات المتابعة والتقييم.

الـتـقـريــر الـســنـوي
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الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

كفاءة مالية مستدامة

موظف
رسمي 

موظف
بعقد جزئي 

موظف حصلوا 
على تدريب

جهة
تدريبية

1.1 نظام إداري ومالي واضح وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية 

الدوران الوظيفي على مدار العام:

3013519

النتيجة 1

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

مركــز األثــر- الهيئــة الملكيــة- مؤسســة الملــك خالــد- مركــز 
بنــاء الطاقــات والمــرز الوطنــي لتنميــة القطــاع الغيــر ربحــي- 
الوطنيــة  الجامعــة  -األردن-  بعمــان  األول  المســاواة  منتــدى 
ــة حقــوق األنســان- وزارة  ــة- هيئ ــإلدارة العامــة enap الكندي ل
ــي لألعمــال-  ــة- مركــز دلن ــة االجتماعي المــوارد البشــرية والتنمي
منصــة دروب- منصــة ســديم- بنــك األهلــي- جمعيــة االخصائيين 
االجتماعييــن- جمعيــة الملــك ســلمان لإلســكان الخيــري- جمعيــة 
اريــس  مؤسســة  رومــة  واوقــاف  االجتماعييــن  االخصائييــن 
الوقفيــة- أكاديميــة الفــوزان- المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع 
غيــر الربحــي- مجلــس شــؤون االســرة وجمعيــة المــودة- الوقــف 
العلمــي بجامعــة الملــك عبدالعزيــز ومكتبــة الملــك فهــد العامــة

0
موظف جديد

3
موظف ترك العمل

10
موظف جديد

21
موظف ترك العمل

0
موظف جديد

1
موظف ترك العمل

1
موظف جديد

7
موظف ترك العمل
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الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

كفاءة مالية مستدامة
النتيجة 1

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

1.1 نظام إداري ومالي واضح
     وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية 

الدورات التدريبية لموظفي 
الجمعية خالل عام 2022م

دورة تأهل اخصائي المتابعة والتقييم في المنظمات غير الربحية
53 أيام من تاريخ 2021/12/01، مركز األثر دكتور احمد صاح

تكامل أهداف التنمية المستدامة 2030
وأدوات تقديم الخطط االستراتيجية المحلية للمدن

يومين في الهيئة الملكية
1

دور المدن في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
1يومين 30-2022/04/31 في الهيئة الملكية بالرياض

تنمية الموارد المالية غير الربحية
51 أيام, مؤسسة الملك خالد

منتدى المساواة األول بعمان -األردن،
1لمدة اربع أيام من تاريخ -29مايو2022-م حتى -01يونيو2022-م 

برنامج جدارة لتحفيز وتطوير الجمعيات الخيرية والكيانات الوقفية )الحوكمة(،
يوم واحد الموافق 2022/04/18،

مركز بناء الطاقات والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
1

برنامج جدارة لتحفيز وتطوير الجمعيات الخيرية والكيانات الوقفية
)تصميم وابتكار المبادرات المجتمعية (، يوم واحد الموافق 2022/04/20،

مركز بناء الطاقات والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي
1

دورة البرنامج الدولي لتقييم التنمية باعتماد
الجامعة الوطنية لإلدارة العامة enap الكندية

لمدة أسبوعين من تاريخ 2022/05/15 حتى 2022/05/26
1

ورشة عمل التحديات التي تواجه تطبيق نظام الحماية من االيذاء
4يوم الموافق 202/06/26، هيئة حقوق اإلنسان

ابتكار مبادرات لجمعيات التنمية االسرية وآلية تنفيذها،
لمدة يوم بتاريخ 2022/08/17، التابعة لإلدارة العامة لإلشراف الفني

بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
2

دورة رفع المبادرات على المنصة الوطنية للمسؤولية االجتماعية،
1يوم بتاريخ 2022/08/08، الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

اون الين، ٢٤ اغسطس أهمية العالقات العامة في المنظمات الريادية
٧1 م ) مركز دلني لألعمال (

1اون الين،30 اغسطس استدامة استراتيجية االعمال 10 ص )دروب(
1اون الين،30 اغسطس مبادئ متقدمة في ادارة العمل الخيري 5:30 م ) منصة سديم (

1اون الين ،30 اغسطس التواصل الفعال مع العمالء 7 م )دروب(
1اون الين،  31 اغسطس اداره المخاطر 10 ص )دروب(

1اون الين،31 اغسطس اداره اصحاب المصلحة 9 م )دروب(
التخطيط المالي وتنزع مصادر الدخل للجمعيات

1يوم بتاريخ 2022/08/23، بنك األهلي واهالينا
لقاء تعريفي بجمعية رعاية الطفولة

1لمدة يوم بتاريخ 2022/08/28،اون الين، جمعية االخصائيين االجتماعيين

دور الفريق الطبي في دعم الرضاعة الطبيعية، اون الين
1لمدة يوم بتاريخ 2022/08/22، جمعية االخصائيين االجتماعيين

دور االخصائي االجتماعي في التعامل مع حاالت االنتحار، اون الين
1لمدة يوم بتاريخ 2022/08/31، جمعية األخصائيين االجتماعيين

دورة منهجية البحث االجتماعي
41 أيام من 2022/09/04 ، جمعية الملك سلمان لإلسكان الخيري

التصميمات التجريبية في الخدمة االجتماعية ، اون الين
1لمدة يوم بتاريخ 2022/09/07، جمعية االخصائيين االجتماعيين
دورة أسس الخدمة االجتماعية يوم الموافق 2022/09/26

2جمعية االخصائيين االجتماعيين واوقاف رومة مؤسسة اريس الوقفية
دورة دراسة الحالة في الخدمة االجتماعية يوم الموافق 2022/09/27

2جمعية االخصائيين االجتماعيين واوقاف رومة مؤسسة اريس الوقفية
مهارات اجراء المقابالت في الخدمة االجتماعية يوم الموافق 2022/09/28 

2جمعية االخصائيين االجتماعيين واوقاف رومة مؤسسة اريس الوقفية
برنامج األهلي للعمل التطوعي دورة التسويق في المنشآت

1يوم الموافق 10اكتوبر، بنك األهلي
دورة تطوير الموارد المالية

41ايام من تاريخ -02أكتوبر  اكاديمية الفوزان
دورة رفع الوعي في التعامالت المالية للمنظمات غير الربحية

1يوم الموافق 2022/10/13 المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
دورة مهارات التسجيل المهنية في الخدمة االجتماعية

يوم الموافق 2022/10/05
جمعية االخصائيين االجتماعيين واوقاف رومة مؤسسة اريس الوقفية

2

دورة األساليب العالجية في التعامل مع مشكالت المستفيدين
يوم الموافق 2022/10/03

جمعية االخصائيين االجتماعيين واوقاف رومة مؤسسة اريس الوقفية
2

دورة تصميم الخطط العالجية في الخدمة االجتماعية
يوم الموافق 2022/10/04

جمعية االخصائيين االجتماعيين واوقاف رومة مؤسسة اريس الوقفية
2

4دورة اخصائي الحوكمة 4 أيام من تاريخ 20نوفمبر ، اكاديمية الفوزان
دورة بناء الرسائل االتصالية لملف حملة الوعي بالصحة اإلنجابية وتنظيم االسرة

1يوم الموافق 2022/11/24، مجلس شؤون االسرة وجمعية المودة
إدارة فريق العمل لمدة يوم الموافق 2022/11/02 عن بعد،

1الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد العامة
دورة المجتمع المدني حول حقوق المرأة والعنف ضدها
30لمدة 3 أيام من تاريخ 2022/12/05، بهيئة حقوق االنسان
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أبرز نسب 
إنجاز مؤشرات 

الخطة 
االستراتيجية 

إعداد وتنفيذ برنامج 
تأهيل حديثي الزواج

تنفيذ برنامج انطالقة 
للتأهيل للمهارات 

األساسية
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المستهدفالمنجز

تنفيذ برنامج جلسات 
الدعم والتأهيل لما 

بعد الطالق

تنفيذ برنامج المتجر 
اإللكتروني

تنفيذ برنامج مودة 
التوعوي للمستفيدات 

وأبنائهن

تنفيذ برنامج دعم 
تدريب قيادة المرأة 

للمركبات

قبول ودراسة الحاالت 
المتقدمة للجمعية

تقديم استشارات 
قانونية في القضايا 

األسرية للجنسين

تنفيذ برنامج معًا 
لتوطين قطاع السياحة 

والفندقة

صرف المساعدات 
المادية والعينية 

للمستفيدات

تقديم استشارات 
قانونية هاتفية 

للجنسين

تطبيق
نظام الحوكمة
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تقديم خدمات التمكين 
والتوظيف

تقييم أداء الخطة 
التشغيلية

متوسط نسبة إنجاز مخرجات الخطة التشغيلية لعام 2022م
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دراسة وطنية حول 
جهود وإنجازات 

المملكة في ملف 
الحماية من العنف

التأكد من سالمة 
العمل وفقا لإلجراءات 

المالية واإلدارية 
المعتمدة

إنهاء قضيا مستفيدات 
جمعية مودة في 

المحاكم

إقرار الموازنة التقديرية للعام 2022 م
إقرار القوائم المالية للعام 2021 م

تطوير وتحسين خدمات البنية التحتية للخوادم
ضمان سالمة وأمن المعلومات

:STC تفعيل التعاون مع منصة االستدامة

تفعيل الوحدة المتنقلة 
القانونية

إنشاء وحدة متنقلة 
قانونية دخل مقر مركز 

الحماية

تطوير وتحسين 
األنظمة الحالية 

بالبوابة اإللكترونية

المشاركة في األيام 
العالمية القانونية

تأهيل لكوادر 
المتخصصة في مجال 

عمل الجمعية
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أبرز نسب 
إنجاز مؤشرات 

الخطة 
االستراتيجية 

المستهدفالمنجز
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الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

كفاءة مالية مستدامة

االستثمار االجتماعي

1.2 زيادة دخل الجمعية

2.1 التحول الرقمي

2.2 تطوير العاملين

النتيجة 1

النتيجة 2

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

ــا مــن  ــد شــراكات مــع جهــات داعمــة مكنته ــى عق ــة عل ــت الجمعي عمل
تحقيــق أهدافهــا وزيــادة دخلهــا لتحقيــق االســتدامة لمشــاريعها وبرامجها.

لتقنيــة  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  علــى  المعلومــات  تقنيــة  إدارة  عملــت 
المعلومــات، وتطويــر وترقيــة األنظمــة الحاليــة، وضمــان ســامة وأمــن 

.STC المعلومــات، وتفعيــل التعــاون مــع منصــة االســتدامة

تــم العمــل خطــة التطويــر الوظيفــي وبــدء عمليــات تطبيــق الهيــكل 
ــن للتحقــق  ــدى الموظفي ــاس الرضــا الوظيفــي ل ــد، وقي التنظيمــي الجدي

مــن توفــر بيئــة العمــل الجاذبــة.

جدول قيمة تنمية الموارد المالية والتسويق
من خالل قسم العالقات العامة لعام 2022م

جدول قيمة تنمية الموارد المالية والتسويق
من خالل قسم العالقات العامة لعام 2022م

2,341,483.34 صندوق عون 
87,180 العضويات 

27,022.48 المنصة الوطنية للتبرعات  
180,77  دعم من المنصة الوطنية للتبرعات لبرنامج جلسات التأهيل لما بعد الطالق 

12,231.73  دعم من المنصة الوطنية للتبرعات لبرنامج تأهيل حديثي الزواج 
2,084.500  منصة إحسان 

32,177.32 مجلس الجمعيات األهلية بمنطقة الرياض 
14,696 شركة بيت الحرفيون لتقنية المعلومات 

520,000 دعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  
 22,540.85 تطبيق نعناع 
5,800  تطبيق تويو 

5,103,991.54 المجموع                                                                                  

2 كيس بن محمص برازيلي مورينا 1 كيلو.محمصة أدكن
3 كيس بن محمص اثيوبي قوجي مخفف 1 كيلو. بقيمة 900 ريال

ثمن كيلو 600 ريالسيالن للعود

عدد 6 كرتون اسبوعيًا 108 ريال والدعم لمدة عام كاملشركة عذب للمياه

عدد 8 كرتون شهريًا 105 ريال والدعم لمدة عام كاملشركة موارد للمياه

120 كرتون تمر لعدد 40 اسره مستفيدةجمعية التمور للخدمات االنسانية

 سلة غذائية100وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تم استالم 25 كرتون سلة غذائية و170 بطاقة مواد غذائيةأرامكو

100 سلة غذائيةبنك الرياض
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الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

مودة في الصحافة الورقية واإللكترونية

التغطية 
اإلعالمية

ظهور الدكتورة نورة الصويان 
في إذاعة المملكة

حضور برنامج تدريبي
أقامته هيئة حقوق االنسان بالتعاون مع موّدة

حضور برنامج تدريبي
أقامته هيئة حقوق االنسان بالتعاون مع موّدة

الظهور في مجلة شبابيك
)برنامج التأهيل لما بعد الطالق(

الظهور في مجلة رواد االعمال
والحديث عن برنامج انطالقة للتأهيل 

لسوق العمل

الظهور في حساب غرفة الرياض
المرأة نصُف المجتمع« ..

برعاية سمو األميرة دانية بنت عبد الله
رئيسة لجنة الخدمات االجتماعية بغرفة الرياض

الظهور بقناة روتانا
»المرأة نصُف المجتمع«

برعاية سمو األميرة دانية بنت عبد الله
رئيسة لجنة الخدمات االجتماعية بغرفة الرياض

الظهور في مجلة اليمامة
والحديث عن استراتيجية مودة

)برنامج صندوق عون(

تنفيذ برنامج تأهيل المطلقات | صحيفة وكالة هنا العراق  |  صحيفة شبابيك

تنفيذ برنامج تأهيل المطلقات | صحيفة نو  |  صحيفة الباد الورقية  |  صحيفة الباد االلكترونية

انتهاء اعمال اجتماع الجمعية العمومية العاشر | صحيفة الجزيرة

صندوق عون، جمعية مودة الخيرية تواصل تقديم المساعدات للمطلقات والمعلقات والمهجورات وابنائهن

اجتماع الجمعية العمومية العاشر )استباقي والحاقي(
برئاسة صاحبة السمو االميرة لولوة بنت نواف »موّدة« تعقد اجتماع جمعيتها العاشر

خبر صندوق عون

اعالن الجمعية العمومية، خبر استباقي

موّدة ُتنفذ البرنامج التدريبي لقيادة المرأة

جمعية ”مودة” الخيرية تختتم برنامج )تأهيل حديثي الزواج(

جمعية مودة الخيرية تعلن عن توجهها واستراتيجيتها الجديدة المساهمة في رؤية 2030

مشاركة موّدة في ملتقى فلننه العنف االن

خبر اتفاقية موّدة و كلية القانون بجامعة األمير سلطان

خبر إقامة ورشة مناقشة االستراتيجية
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https://twitter.com/mawaddahksa/status/1597906980756426753?s=20&t=KCLqJUnntsXg4wFNrp8AyQ
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1587812423695618048?s=20&t=KCLqJUnntsXg4wFNrp8AyQ
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1584143123608764416?s=20&t=KCLqJUnntsXg4wFNrp8AyQ


الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

التواصل 
االجتماعي
ربط برامج التواصل االجتماعي

عدد المتابعين
حتى نهاية عام 2022م

عدد المتابعين
حتى نهاية عام 2022م

عدد المشاهدات
حتى نهاية عام 2022م

عدد المشاهدات
حتى نهاية عام 2022م

عدد المتابعين
منذ بداية عام 2022م

عدد المتابعين
منذ بداية عام 2022م

عدد المنشورات
خالل عام 2022م

عدد المنشورات
خالل عام 2022م

عدد المنشورات
لصندوق عون

عدد المنشورات
لصندوق عون

يوم المرأة بيئتنا مسؤوليتنا

يوم البيئةيوم التأسيسيوم القهوة 

عدد الريتويت
خالل عام 2022م

عدد المتابعين
منذ بداية عام 2022م

عدد المتابعين
حتى نهاية عام 2022م

4,93243,376185497
4,42642,364

756 1436
344 344

69

6322

نشــر سلســلة مــن التغريــدات علــى 
برامــج مــودة للتعريف عنها بشــكل 
ــى برامــج  يومــي طــوال الســنة عل

التواصــل االجتماعــي

الفعاليات الداخلية:

الـتـقـريــر الـســنـوي

202222م

https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501226826156306435?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501151420862578696?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw


الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

المشاركات الخارجية
 شاركت جمعية مودة الخيرية في المعرض التوعوي للجمعيات والمؤسسات المجتمعية 
الــذي نظمتــه إدارة الخدمــة االجتماعيــة بمدينة الملك عبــد العزيز الطبية بالحرس الوطني 

 المشاركة في مستشفى الملك خالد الجامعي
ــق نظــام  ــدة فــي تأســيس وتطبي ــات الرائ ــة مــودة مــن ضمــن الجمعي ــم جمعي ــم تكري  ت

ــر ــز األث ــل مرك ــم مــن قب ــم والمســاءلة والتعل ــة والتقيي ــال ومســتدام للمتابع فع
 معــرض الــذكاء االصطناعــي والحوســبة الســحابية فــي مركــز الريــاض الدولــي للمعــارض 

والمؤتمــرات
 حفــل اليوبيــل الفضــي فــي مركــز الملــك ســلمان االجتماعــي الموافــق يــوم 25 مايــو 

2022م
 ُســعدنا بمشــاركتنا فــي ملتقــى العنــود لتمكيــن المــرأة » تجــارب الهام واســتثمار »، شــارك 
ــذي  ــس التنفي ــواف والرئي ــت ن ــوة بن ــرة لول ــس إدارة مــوّدة االمي ــس مجل مــن مــوّدة رئي
خلــود التميمــي، فــي جلســة حــوار بمشــاركة عــدد مــن مســؤولي جهــات، أدار الجلســة ا. 

AlanoodOrg ..ــري ــد المطي يزي
 نظــم اتحــاد الغــرف الســعودية ممثــًا باألمانــة العامــة المســاعدة للشــؤون االقتصاديــة 
ورشــة عمــل إلعــادة صياغــة اســتراتيجية جديــدة للمجلــس التنســيقي لعمل المــرأة لتواكب 
التطــورات بمشــاركة كبيــر مستشــاري النــوع االجتماعــي بمكتــب األمــم المتحــدة بالريــاض 

أ.غــادة شــوقي والرئيــس التنفيــذي لجمعيــة مــودة أ.خلــود التميمــي
ــرة  ــة بجامعــة االمي ــة، مــع مركــز ترابــط، فــي المكتبــة المركزي  مشــاركة » مــوّدة » الخيري

نــورة، فــي تفعيــل يــوم المــرأة العالمــي
 مشــاركة مــودة فــي المعــرض المصاحب لملتقى االســرة والمجتمع فــي مركز المؤتمرات 
بجامعــة االميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن  يومــي الثاثــاء واالربعــاء الموافــق )25-26( ينايــر 

2022م، مــن الســاعة 9 صباحــًا وحتــى الســاعة 2 ظهرًا.

45
الهاشتاغات

hashtag

استشارات قانونية

يتربى بعزكم

بيتنا بخير

المؤسسات الصديقة لألسرة

مركز التنمية االجتماعية بالرياض

سامتك يا أبو فهد 

Iwd2022

نظام األحوال الشخصية

بيئتنا مسؤوليتنا

برنامج تأهيل حديثي الزواج 

إنجازات موّدة

التأهيل لما بعد الطاق 

رؤية السعودية 2030

خطاك السوء يا أبو فهد

internationalwomensda

فرصة تطوعية

أسبوع البيئة

عيد الفطر المبارك

المنصة الوطنية للتبرعات 

الحملة الوطنية للعمل الخيري

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

التحول الرقمي 

نجود بخيرنا 

احصائيات االسرة

يوم المرأة العالمي

ملتقى العنود لتمكين المرأة

ماينسكت عنه

فينا خير 

خلك عون مع موّدة

اليوم الدولي لألسرة 

womensday2021

التنمية االجتماعية

يوم الجمعة

اتمته

الجودة

رمضان 2022

الخطة االستراتيجية

رمضان كريم

خادم الحرمين الشريفين

بدعمكم نحميهم

اجتماع الجمعية العمومية العاشر 

شكر وامتنان لمركز الملك سلمان االجتماعي 

يوم الجمعة

اليوبيل الفضي

قد الثقة

التواصل 
االجتماعي

الـتـقـريــر الـســنـوي

202223م



الُمخرج الثاني:
تميز مؤسسي فّعال ومستدام

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

التواصل 
االجتماعي

أبرز األسماء المتفاعلة
على منصة برامج التواصل االجتماعي

خالد الناجم 

اإلعامي حسين مشيخي إبراهيم سنوسي

ا. زكيه الصقعبي ريان

محمد علي آل رضي 

سالم السلمان 

محمد الهال سارة العثمان 

مركز أيامى لاستشارات خلود سعدي

صاحبة السمو لولوة بنت نواف 

فريق فزعة التطوعي عايشة عباس نتو 

هند السماعيلد. نورة الصويان 

احمد المحيميد 

برنامج األمان األسري 

منى أبو سليمانسعود السبيعي

أجفند جمعية رؤى 

نايف العبد الله  أخبار الجمعيات نادية الدوجان

اإلنسانية أواًل 

محمد الدرع 

هيئة حقوق اإلنسان 

احمد الكاموخ  

د. هداية الشاش 

عبد الله السعدي الغامدي 

مياه موارد 

خالد النويس

ماجد

مركز الملك سلمان االجتماعي

د. فاطمة األحمري  

نوف بن سعيدان 

اكاديمية تنس بوينت 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2022م
شــارك أعضــاء المجلــس عبــارات بأســمائهم وتــم 
نشــرها فــي منصــات التواصــل االجتماعــي الخاصــة 

ــة مــوّدة بجمعي

صاحبة السمو االميرة لولوة بنت نواف

د. هنادي الحكير

ناديه الدوجان

جوهرة الموسى

أمل الشريف

د. سارة بن سعيد

لطيفة بن سعيدان

هناء الفريح

نوف بن سعيدان

ا. خلود التميمي

الـتـقـريــر الـســنـوي

202224م

https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501087862099427332?s=20&t=Ir3BL3vwKX3dMnLp6k5FsA
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501090139270963200?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501088513483321345?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501088049664606213?s=20&t=Ir3BL3vwKX3dMnLp6k5FsA
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501090973065125891?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501089379812581376?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501088867134357508?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501088200386883586?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501155079952506884?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
https://twitter.com/mawaddahksa/status/1501089196970287106?s=20&t=tKkjVBjjN4ek-1x8eYCDJw
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تميز مؤسسي فّعال ومستدام

إنجازات العمليات المساندةإنجازات العمليات المساندة

التواصل 
االجتماعي

مودة في عين المغردين

Khalid Alnajim
@KhalidAlnajim

Replying to @mawaddahksa

تراها عشرة ماراح تنقص من فلوسكم 
شيء لكن بتعين وتساعد اسر واطفال 

يالله قلدوني بليز

ٱچــد مـٰ
@Logic90331878

Replying to @mawaddahksa
 and @LuLuNawaf

LuLuNawaf@
 شخصيه ملهمه

نفتخر دائما بسمو األميرة لولوة 
واسهاماتها في كل المجاالت 

خلود خالد سعدي
@Khlood_K_Saadi

Replying to @mawaddahksa

بارك الله بكم وبمجهوداتكم المشرفة 
mawaddahksa@

وحقيقة انجازات ُمشرفة … نفع الله 
بكم ومن نجاح الى نجاحات اكبر واعظم 

ويشرفني كوني احد اعضاء هذا الكيان 
الرائع @Khlood_K_Saadi …واسأل 

الله ان يقدرنا على تقديم ما ينفع العباد 
و البالد

اإلعالمي سليمان السالم
@suliman_alsalem

Replying to @mawaddahksa

وفقكم الله و بارك خطواتكم في مد 
جسور التواصل بين القلوب و تعمير 

المجتمع 

ذكريات
@6fooofh

Replying to @mawaddahksa

تستاهلون أكثر جمعية صادقه فعاله 
معطائه

لولوة بنت نواف بن محمد
@LuLuNawaf

كل عام وانتم بخير نوف ابراهيم بن سعيدان
@NoufAlSaedan

Replying to @mawaddahksa

ساهموا معنا نحن 
mawaddahksa@

في نشر دراسة وطنية حول جهود 
المملكة العربية السعودية في ملف 

الحماية من العنف
شاكرة ومقدرة لكم تعاونكم

الـتـقـريــر الـســنـوي

202225م

https://twitter.com/KhalidAlnajim/status/1488081796529070085?s=20&t=lOLZJou_A5KRLhBEf19Geg
https://twitter.com/Logic90331878/status/1509226600755351554?s=20&t=Qjc58lU6HWs4L-JqDUBGZg
https://twitter.com/Khlood_K_Saadi/status/1509189806579982345?s=20&t=Qjc58lU6HWs4L-JqDUBGZg
https://twitter.com/suliman_alsalem/status/1544391090593320969?s=20&t=E5FaXLKP1WNHU4BdMLSSe
https://twitter.com/6fooofh/status/1460559530257956872
https://twitter.com/LuLuNawaf/status/1545714064881602561?s=20&t=E5FaXLKP1WNHU4BdMLSSeQ 
https://twitter.com/NoufAlSaedan/status/1556615719877578752?s=20&t=v03SsCCYR7U1k_sr0hlUVg


 صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم صندوق النفقة في عام 2017م حيث تبنت وزارة العدل المقترح ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني #صندوق_النفقة.

 فـــــي العـــــام 2010م بـــــادرت مودة بإنشـــــاء تحالـــــف خيري مكـــــون من عدد من المؤسســـــات الخيريـــــة والحكومية لدعم دراســـــة مشروع اإلجراءات المنظمة للطالق وما 
يترتــب عليــه للزوجــة واألبنــاء.

 مبــادرة برنامـــــج« الحاضنـــــة القانونيــة لألحــوال الشـــــخصية »عـــــام 2011م، يتكــون البرنامــج مــن برنامــج تدريبــي مجانــي مكثــف مؤلــف مــن 192 ســاعة تدريبيــة متخصصـــــة فـــــي 
تطويـــــر مهـــــارات المتدربـــــات القانونيــة للتعامــل مــع قضايــا األحــوال الشــخصية وقضايـــــا العنــف األســري، تلتــزم كل متدربــة قانونيــة بعــد تخرجهــا مــن البرنامــج واكتمــال تأهيلها 
بتقديــم )-120 150( ســاعة تطوعيــة مـــــن االستشــارات القانونيـــــة المجانيــة للنســاء المطلقــات، تمكنــت مــودة مــن تأهيــل 300 مستشــارة قانونيــة، قدمــن مــا يقــارب 36 

ألــف ســاعة تطوعيــة.

 طلبــت وزارة العــدل عــام 2014م افتتــاح أول مكتــب نســائي للمســاندة الحقوقيــة علــى مســتوى المملكــة فــي محكمــة األحــوال الشــخصية بالريــاض كأول ممارســة عمليــة 
منظمــة للمــرأة الســعودية فــي القطــاع العدلــي مــن ثــم توالــى افتتــاح مكاتــب المســاندة فــي مكــة المكرمــة، والدمــام، والمدينــة المنــورة، وجــدة..

 أطلقـــــت الجمعيـــــة« صنــدوق مشـــــورة »الـــــذي يعـــــد أول صنـــــدوق خيـــــري يقـــــدم المعونـــــة القضائيـــــة المجانيــة، بلــغ عــدد االستشــارات القانونيــة المقدمــة مــن الصنــدوق 
79.934 استشــارة قانونيــة.

 فــي العــام 2014م افتتــاح أول مكتــب نســائي للمســـــاندة الحقوقيــة علــى مســـــتوى المملكـــــة فـــــي محكمــة األحــوال الشــخصية كأول ممارســـــة عمليـــــة منظمــة للمــرأة 
الســـــعودية فـــــي القطـــــاع العدلــي فــي مدينـــــة الريــاض، اســتطاعت« مــودة »تقديــم 168.697 خدمــة حقوقيــة لصالــح 94.806 مســتفيدة.

 فــي عــام 2012م فــي الريـــــاض تــم افتتــاح أول بيــت مـــــن نوعــه علــى مســـــتوى المملكـــــة ليكـــــون بديــا للوضــع غيــر االنســاني المتبــع ســابقا تنفيــذ أحـــــكام الحضانــة والزيــارة 
والرؤيــة بواســـــطة مراكــز الشــرطة.

 فــي عــام 2015م تبنــت وزارة العـــــدل مقتــرح مــودة لبيــوت الزيـــــارة ضمـــــن مبادراتهـــــا فــي مشـــــروع التحـــــول الوطنــي، وفي العـــــام 2018م تم اختيـــــار« بيت مــودة »من قبل 
الجهــة االستشــارية لـــــوازرة العــدل للمشـــــاركة فــي المشـــــروع التجريبــي لمبــادرة« توفيــر مراكــز تنفيذ الحضانـــــة والزيارة والرؤية “من خـــــال تطبيـــــق النمـــــوذج المقترح للمراكـــــز 

علـــــى بيــت مــودة، عــدد المســتفيدين مــن خدمــات مراكــز شــمل بمنطقــة الريــاض 1109 مســتفيد مــن الوالديــن وأبنائهــم.

 في عام 2017م تنظيم صندوق النفقة والذي يعد أحد المشاريع التي اقترحتها دراسة« مشروع اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب عليه للزوجة واألبناء.

 بـــادرت الجمعية في العام 2014م وبدعم عدد من شـــركائها بإعداد« مشـــروع مدونة األحوال الشـــخصي.
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 أنشأت مودة في عام 2013م صندوق عون وهـــــو صنـــــدوق خيـــــري تنمـــــوي يهـــــدف إلـــــى تقديم كافـــــة أنواع الدعـــــم من خدمات تنمويـــــة، اقتصاديـــــة اجتماعية ونفســـــية لتأهيـــــل 
ودعـــــم الحاالت المحتاجـــــة من المطلقـــــات ومـــــن فـــــي حكمهـــــن مـــــن المعلقـــــات والمهجـــــورات وأبنائهـــــن، ســـاهم« صنـــدوق عـــــون »فـــي تحســـين الظـــــروف المعيشـــية والبيئـة 
الســـكنية والمســـاعدة فــــي ســــد احتيــــاج %90 من المتقدمات لطلب الخدمة، وصل عدد المستفيدات الاتي تـــــم توظيفهـــــن عن طريـــــق الصندوق 595 مستفيدة، عـــــدد المتدربـــــات 
مـــــن قاعـــــدة بيانات التدريـــــب لكافـــــة الـــــدورات والبرامـــــج التدريبيـــــة والتوعويـــة حتـــى تاريخـــــه 4732 متدربة، بلـــغ عـــدد أفـــراد األسر المستفيدة من الخدمات حتـــى تاريخه 6348 فرد، 

عــدد الملتحقيــن ببرنامــج تأهيــل المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج وتأهيــل حديثــي الــزواج 2016 شــاب وشــابة، إجمالــي عــدد االستشــارات االجتماعيــة 1100 استشــارة.

 أطلقــت #جمعية_مودة_الخيريــة #برامج_تنمويــة و #برامج_توعويــة اضافــة لبرامجهــا الســابقة، للمســتفيدات والمقبليــن والمقبــات علــى الــزواج وهــي:  المتجــر الوطنــي     |     برنامــج 
معــًا لتوطيــن قطــاع الســياحة والفندقــة     |     برنامــج تأهيــل حديثــي الــزواج.

 فــي عــام 2014م الحصـــــول علـــــى جائزتيــن مــن مؤسســـــة األميــرة صيتــة بنـــــت عبدالعزيـــــز للتميــز فـــــي العمـــــل االجتماعــي فـــــي مجــال: المبــادرات والمشــاريع الحقوقيــة، واألبحــاث 
والدراســات.

 انطاقــًا مــن #رؤية_الســعودية_2023م نســعى فــي #جمعية_مودة_الخيريــة لـــ #التحول_الرقمــي واالســتغناء عــن الورق في التعامات، كما نســعى لـ #أتمتة جميــع العمليات والخدمات، 
لتحســين اجــراءات العمل.

 شكر وتقدير من مركز التنمية االجتماعية بالرياض لجمعية مودة؛ لتحقيق مستهدف التطوع.

 حصلت جمعية مودة الخيرية على جائزة المؤسسات الصديقة لألسرة لعام 2020م.

 في عام 2018م انضمـــام جمعيـــة مـــودة للفريـــق االستشاري لإلستراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة بالمملكـــة.

ــة، وتوثيــق  ــة والخارجي ــة الداخلي ــة ذات الصل ــع األطــراف المعني ــة تضمــن رضــا مســتفيديها وجمي ــم خدمــة ذات جــودة عالي ــة مــودة علــى شــهادة ISO 2015:9001 لتقدي  حصلــت جمعي
ــر الدوليــة. منظومــة إداريــة للجــودة وفــق المعايي

 حصلت جمعية مودة على شهادة ISO 2013:27001 تطبيقا لسياسة أمن المعلومات ولضمان أمن بيانات مستفيديها وجميع األطراف المعنية ذات الصلة الداخلية والخارجية.

 حـــازت جمعيـــة مـــودة الخيريـــة للتنميـــة األسرية علــى جائــزة المؤسســات الصديقــة لألسرة لعـــام 2020م مـــن جامعـــة الـــدول العربيـــة نظيـــر جهودهـــا فـــي المســـاهمة فـي المعرفـة 
الفنيـــة بقضايـــا حمايـــة األسرة والمـــــرأة والطفـــــل واألنظمة والسياســـــات ذات الصلـــــة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي، ومـــا للجمعيـة مـن خبـرة فـي مجـال اجـــراء البحـوث والدراسـات حـول 

قضايا األسرة والمـرأة، أيضـا لمـا قدمـت مـن مبـادرات ميدانيـة وواقعيـة كخدمـة لألسرة وســاهمت فــي حــل مشــاكل اســرية وحققــت نتائــج ايجابيــة بالتصــدي لهــا.

 من انجازات مودة الموجهة لألسر لتســـاعدهم على تخطي مرحلة الطالق بسام، وتخفـــف أثر الطالق على األبناء بمختلف مراحلهم العمرية مجموعة كتب مودة قلب في بيتين.

 بوست شكر عبر تويتر من جمعية المودة للتنمية األسرية لدعم مودة انتشار حملة لتستمر السعادة التوعوية للمقبلين والمقبات على الزواج.
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الشكاوي والمقترحاتالـــمـــعـــنــيـــيـــنالـمـســتــفـيـديـــــــن
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نتائج قياس رضا المعنيين عن جمعية مودة 2022مإنجازات العمليات المساندة
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شركاء النجاح لعام 2022م

Council of NGOs
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011 453 4662
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