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مقدمة

جمعية مودة
تنطلـــق جمعية مـــودة الخيرية في اســـتراتيجيتها
وجميع أعمالها من حلـــم يحدوها للريادة والتميز
في المحافظة على االســـتقرار األسري والحد من
الطالق وآثاره في المجتمع الســـعودي ،وتسعى
من خالل (اســـتراتيجية مـــودة  )2025-2022إلى
االنطـــاق إلـــى آفـــاق جديـــدة فـــي تحقيـــق هذا
بناء علـــى المكتســـبات والمنجـــزات التي
الحلـــم ً
تحققـــت بفضل اللـــه منذ تأسيســـها تحت مظلة
وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة
بترخيـــص رقم ( )492في عـــام 1430هـ – 2010م
مـــن خـــال اســـتثمار الفـــرص النوعيـــة المتاحـــة
الناتجـــة عـــن التطويـــر الشـــامل الـــذي تعيشـــه
المملكة العربية الســـعودية على كافة األصعدة
فـــي ظـــل رؤيـــة  ،2030وبرامج تحقيقهـــا بقيادة
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وســـمو ولـــي عهده
أيدهما اللـــه بتوفيقه؛ لتكريـــس مفهوم التنمية
المســـتدامة وتعميق التعاون مع أصحاب القرار،
وتحقيـــق متطلبـــات العمـــل الخيـــري والتطوعي
الحديث بما يالئـــم توجهات وتطلعـــات المرحلة،
وطموحـــات المســـتقبل ويهيـــئ الفرصـــة لتنفيذ
برامـــج ومشـــروعات جديـــدة ،وتقديـــم خدمـــات
نوعيـــة ذات أثـــر ممتد.

رؤية مودة 2025-2022

رسالة مودة 2025-2022

غايات مودة 2025-2022

تمكين األسرة لمجتمع متماسك

المشـــاركة الفاعلة بحلول مبتكرة لتمكين
األســـرة وبناء مجتمع حيـــوي متين البنيان.

تعزيز القيم اإلسالمية والهوية الوطنية.
تحسين بيئة األسرة والعوامل المحيطة بها.

قيم مودة
المسؤولية والمبادرة

الشراكة والتكامل

االلتزام والشفافية
التميز والجودة

أهدافنا االستراتيجية

 1تنفيذ برامج الخدمات المتخصصة للمستفيدين (التوعوية والتنموية(
 2إجراء البحوث والدراسات االستشارية في مجال عمل الجمعية
 3تحقيق االستدامة المالية

 4تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال عمل الجمعية

ً
ً
وجغرافيا
نوعيا
 5توسيع نطاق خدمات الجمعية
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
«مـــودة» الخيرية على أســـس
ُبنيـــت جمعيـــة
ّ
ومبـــادئ ســـامية قوامهـــا النفـــع المجتمعي
واإلصـــاح األســـري؛ وســـرعان مـــا أثبتـــت
الجمعيـــة كفاءتهـــا وتبـــوأت موقعهـــا لتغدو
ً
ً
ً
ً
هامـــا مـــن
وعنصـــرا
فاعـــا
ً
مجتمعيـــا
شـــريكا
ً
جزءا
منظومـــة متكاملـــة تحمل علـــى أكتافها
ً
كبيـــرا مـــن المســـؤولية التـــي أملتهـــا عليهـــا
مكانتهـــا كجمعيـــة خيريـــة تنمويـــة رائـــدة،
ومختصـــة باالســـتقرار األســـري.

ً
ً
أساســـيا في ميدان التوعية واإلعداد لبناء أســـر متالحمة
العبا
وتقدمـــت لتصبح
مترابطـــة تشـــكل في جوهرهـــا نـــواة المجتمع الصالـــح من أســـر مطمئنة آمنة
لمســـتقبل واعد.
أجيال مســـتقرة واعية
قـــادرة على بناء
ٍ
ٍ
مـــودة « منـــذ التأســـيس علـــى تبني أهـــداف مســـتدامة تصب
وقـــد حرصـــت «
َ
فـــي المصلحة المجتمعية والنفع العام فكانت األســـرة منـــارة أولوياتها ومحط
اهتمامهـــا؛ وأرســـت جملة من القيـــم التي تبنتهـــا لتحقيق غاياتهـــا بتعزيز القيم
اإلســـامية والهويـــة الوطنيـــة ،وتحســـين البيئة األســـرية والعوامـــل المحيطة
بها ،فأمســـكت زمام المســـؤولية والمبادرة وعززت ُأســـس الشراكة والتكامل،
ً
مخرجـــات عمادها
ٍ
متمســـكة بأعلـــى معاييـــر االلتزام والشـــفافية للوصـــول إلى
ً
تحقيقا لرســـالتها بالمشـــاركة الفاعلة بحلول مبتكـــرة لتمكين
التميـــز والجـــودة،
األســـرة وبنـــاء مجتمع حيوي متيـــن البنيان مكيـــن األركان.
فســـددت الجمعيـــة الســـهم تلو اآلخـــر لتحقيـــق أهدافها من خالل سلســـة من
البرامـــج النوعيـــة المتفردة والتـــي تراوحت بيـــن تقديم الدعم المـــادي والدعم
المعنـــوي للمســـتفيدين .كمـــا ســـعت إلـــى العمـــل علـــى الدراســـات واألبحاث
ً
ً
ً
كبيرا
فارقـــا
محدثـــة
وصـــوال إلـــى البرامـــج التنمويـــة المســـتدامة
ً
االجتماعيـــة،
ً
ومحققـــة قفـــزة نوعية في مضمـــار الجمعيـــات الخيريـــة التنمويـــة المتخصصة
باالســـتقرار األسري.
لتحـــدث أهدافهـــا وتوســـع نطاق
لقـــد اجتـــازت الجمعيـــة العقبـــة تلـــو األخـــرى
ِّ
«مـــودة « صوتهـــا إلى صـــوت المجتمع وحاكـــت طموحاته
خدماتهـــا؛ فضمـــت
ّ
وتطلعاتـــه ،ولـــم تقتصـــر خدماتهـــا علـــى فئـــات محـــددة ،فعكفـــت على نســـج
الخطط التطويريـــة وإنضاج األفكار الخالقة وبلورتهـــا لتحاكي توجهات المملكة
وتطلعـــات المرحلـــة والطموحات المســـتقبلية التـــي صاغتها القيادة الرشـــيدة

بمـــا يليـــق بأمة تســـير نحـــو المجـــد والعلياء ،وبمـــا أن المســـير الطويـــل ينجلي
ِّ
مـــودة « بتبـــوأ موقعهـــا الصحيح في هـــذا المد
بحـــث الخطـــى؛ فقد بـــادرت «
ّ
بجد نحو
االجتماعـــي ،وتحمـــل المســـؤولية المجتمعية المنوطـــة بها؛ فســـعت ٍ
تحديث اســـتراتيجيتها في تكريس مفهوم التنمية المســـتدامة وتعميق التعاون
مـــع أصحاب القـــرار؛ لتحقيق متطلبـــات العمل الخيـــري والتطوعـــي الحديث بما
يتالءم ومســـارها الريادي المتميز في المحافظة على االســـتقرار األســـري؛ تلك
الجهود كوفئت بشـــهادة اآليزو  9001لتقديمهـــا خدمات ذات جودة عالية ذات
معاييـــر دوليـــة ،وشـــهادة اآليـــزو  27001لتطبيقها سياســـات أمـــن المعلومات
وضمـــان أمـــن البيانات .كما حـــازت الجمعية علـــى جائزة المؤسســـات الصديقة
لألســـرة مـــن جامعـــة الـــدول العربيـــة نظيـــر جهودهـــا فـــي المســـاهمة بقضايا
حماية األســـرة علـــى المســـتوى المحلي ،ومالها مـــن خبرات في إجـــراء البحوث
والدراســـات ،ومبادراتهـــا الميدانيـــة في حل المشـــاكل األســـرية والتصدي لها.
وعليـــه؛ فقد همـــت الجمعية بإجـــراء البحوث والدراســـات االستشـــارية ونفذت
ً
ً
وتنمويا لمســـتفيداتها ،كما
توعويـــا
سلســـة من البرامـــج الخدميـــة المتخصصة
ســـارعت بتأهيل الكوادر المتخصصة في دائرتها ســـاعية لتوســـيع آفاقها الرحبة
بنـــاء على ما حققته من المكتســـبات والمنجزات منذ التأســـيس وحتى اللحظة؛
ً
حريصـــة علـــى قنـــص واســـتثمار الفـــرص النوعيـــة المتاحـــة الناتجة عـــن التطوير
الشـــامل الذي تعيشـــه المملكة على كافـــة األصعدة ومدى تحقيقها المتســـع
فـــي ظل الرؤية الحكيمة بقيـــادة خادم الحرمين الشـــريفين وولي عهده األمين.
ولـــم تنتهـــي الحكايـــة ،فما زال الطمـــوح يكبـــر ويتعاظم وعلى قـــدر أهل العزم
وكل
ٌّ
فكل في موقعه شـــريك في هـــذه النهضة التي نعيشـــها،
ٌّ
تأتـــي العزائـــم،
ســـبيال..
ً
بما يســـتطيع إلى ذلك

لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود
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مجلس
اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية
رئيس مجلس اإلدارة

صاحبة السمو األميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذة /لطيفة بنت حمد بن سعيدان

المشرف المالي
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

سعادة األستاذة  /أمل بنت عبدالفتاح بن عبدالله الشريف
سعادة األستاذة /جوهرة بنت عبدالرحمن الموسى
سعادة الدكتورة  /سارة بنت عبدالمحسن بن سعد بن سعيد
سعادة األستاذة  /نادية بنت أحمد بن دوجان العنزي
سعادة األستاذة /نوف بنت ابراهيم بن محمد بن سعيدان
سعادة األستاذة  /هناء بنت عبدالله بن عبدالرحمن الفريح
سعادة الدكتورة  /هنادي بنت فهد بن عبدالعزيز الحكير
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مجلس اإلدارة

اإلدارة العامة

اإلدارات

األقسام

مجلس إدارة الجمعية

اللجنة التنفيذية

لجنة اإلعالم

لجنة الموارد المالية واالستثمار

لجنة إدارة المخاطر

لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

لجنة البرامج والمبادرات الحقوقية

الهيكل
التنظيمي

الرئيس التنفيذي

إدارة التميز
المؤسسي

إدارة الشؤون
اإلدارية والقانونية

قسم التخطيط

قسم الموارد

قسم الجودة

اإلدارية

وإدارة األداء
قسم تقنية
المعلومات

البشرية والخدمات

قسم البرامج
الحقوقية

اإلدارة
المالية

قسم المالية

إدارة تنمية الموارد
المالية واالستثمار

قسم تنمية

إدارة
المشاريع

قسم مشروع

إدارة المساندة
التنموية

قسم التمكين

الموارد المالية

أكاديمية مودة

االقتصادي

قسم االستثمار

قسم مشروع

االجتماعية

األسري

قسم التسجيل

وإدارة األوقاف

جمعية العنف

قسم مشروع
مركز البحوث
قسم شمل

والتوعية

إدارة االتصال
المؤسسي واإلعالم

قسم االتصال
المؤسسي

قسم اإلعالم

والدعم

االجتماعي
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1,665,574

التبرعات النقدية العامة

891,228

التبرعات منصة إحسان

826,790

إعانات الوزارة

2,054,897

تبرعات الزكاة

99,650
1,735,423
3,922,760
7,610
19،900
265,079
2,569,637

إيرادات االشتراكات
إيرادات اإليجارات

التقرير
المــــــالي

اإليرادات والتبرعات
لـعــام 2021

14,058,548

ريال سعودي

إيرادات مقيدة
إيرادات األنشطة
تبرعات خدمية ومرافق
التبرعات العينية
أرباح إعادة تقيم عقارات استثمارية
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346,592

مساعدات الزكاة

256,780

المساعدات العينية

15,400
309,124
8,720,051
748,794
1,721,638

المساعدات الخدمية
مساعدات الزكاة المشروطة
مصروفات األنشطة
مصاريف جمع األموال

المصروفات
لـعــام 2021

12,271,748

ريال سعودي

المصروفات العمومية واإلدارية

34,063

مصروفات الحوكمة

57,585

إهالك األصول الثابتة

61,721

التقرير
المــــــالي

إطفاء األصول غير الملموسة
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إنجازات الجمعية

النتيجة األولى

1

ً
وفقــا للخطــة االســتراتيجية واســتطاعت الجمعيــة بحمــد اللــه
تــم العمــل

ً
وفقــا
تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات علــى الصعيديــن البرامجــي واإلداري

للنتائــج التــي تســعى لتحقيقها مــن خالل خطتها االســتراتيجية وهي كالتالي:

إنجازات
2021

أســـر ناشـــئة واعيـــة بجوانب وشـــؤون
الحياة الزوجية وأهمية االستقرار األسر
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إنجازات
2021

ُأسر حديثة الزواج قادرة على تحقيق السعادة الزوجية والحفاظ على كيانها

الــمــــخـرجــات

تنفيـــذ برنامـــج تأهيـــل حديثي الزواج وهـــو برنامج متخصص يســـاهم في تنميـــة وتعزيز قـــدرات المتزوجين حديثا فـــي مرحلة الزواج
المبكـــرة مـــن ســـنة الى  3ســـنوات لبناء أســـرة مســـتقرة واعيـــة بحقوقهـــا وواجباتها وقـــادرة على التصـــدي لكل مـــا يوجهها من
مشـــاكل وصعوبات مما يســـاعد على الحد من نســـب الطالق المبكرة ،وكذلك دعمهم بمستشـــارين اســـريين متخصصين ليكونوا
ً
ومعينا في هـــذه المرحلة ،حيث تـــم تأهيل عدد ( )50أســـره خالل عـــام  2021م.
لهـــم مســـاندا ومرشـــدا

2

أسر قادرة على مواجهة التحديات والمشاكل والحماية من التفكك األسري
ً
مجانا لتحويل الحاالت
العمل على تطوير وتفعيل الشـــراكات مع الجهات المنفذة لالستشـــارات االجتماعية والنفســـية واإلصـــاح
المحتاجـــة على مدار عام 2021م حيث بلغ عدد المســـتفيدين من الخدمات ( )174مســـتفيد.
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2021

النتيجة الثانية

2

قوانيـــن تنظـــم العالقـــات األســـرية
بضمـــان حقـــوق األفـــراد
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إنجازات
2021

قوانين وتشريعات لمعالجة القضايا األسرية بفاعلية وعدل
دراسة مشروع مدونة األحوال الشخصية:

الــمــــخـرجــات

تمت المشـــاركة بلجان المراجعة الخاصة بمشـــروع نظام األحوال الشخصية وتم رفع مقترحات
مســـتمدة من مدونة األحوال الشخصية لتضاف في النظام.

الدراسة التنظيمية لمشروع االستعالم عن الحالة االجتماعية والصحية النفسية والسجل القضائي للمقلبين على الزواج:
تم إجراء المراجعة اللغوية للنسخة المطورة من الجزء الطبي النفسي للدراسة.
تـــم طـــرح فكرة المشـــروع في ورش العمـــل المنفذة من قبـــل المركز الوطنـــي للصحة النفســـية وهيئة حقوق االنســـان بخصوص
مناقشـــة إدراج الفحص النفســـي للمقبلين علـــى الزواج.

مشروع مراجعةاألنظمة واللوائح ذات الصلة باألسرة وأفرادها:

تـــم العمـــل على انجاز الدراســـة من خـــال اقتـــراح ومعالجة وتطويـــر األنظمـــة واللوائح ذات
الصلـــة باألســـرة وأفرادها ورفعها لمجلس شـــؤون األســـرة.
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2

إنجازات
2021

بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا األسرية:
صندوق «مشورة» للمعونة القضائية:

الــمــــخـرجــات

عدد االستشارات القانونية
الربع األول

153

الربع الثاني

87

الربع الثالث

163

الربع الرابع

205

اإلجمالي

608
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إنجازات
2021

توفر الخدمات الحقوقية المساعدة
لألسر خالل وبعد الطالق:
مراكز شمل من فئة (أ) و (ب) و (ج):

الــمــــخـرجــات

اإلجراء  /الخدمة
طلبات دراسة حالة قبل الحكم
أحكام زيارة المبيت
أحكام زيارة االصطحاب
أحكام نقل الحضانة
أحكام الرؤية داخلية
عدد األطفال
عدد المنفذ له
عدد المنفذ ضده
عدد المستفيدين

عدد الملفات النشطة (المفعلة)
عدد الملفات المغلقة

االستشارات االجتماعية والنفسية
خدمات اإلرشاد القانوني
عدد جلسات التهيئة

عدد األحكام المعدلة باتفاق الطرفين

عدد الحاالت المنفذة من المنزل تحت إشراف المركز

اإلفادات والمالحظات الموثقة حول حالة التنفيذ
ً
حضوريا
عدد االستفسارات المباشرة
عدد االستفسارات الهاتفية واإللكترونية
أحكام زيارة المبيت المنفذة

أحكام زيارة االصطحاب المنفذة
أحكام نقل الحضانة المنفذة

أحكام الرؤية الداخلية المنفذة
عدد الزيارات التعويضية المنفذة

آ
فرع غرناطة

6
124
146
62
25
653
367
367

1378
431
146
723
733
127
40
108
1171
856
18203
2124
2739
33
840
91

ب
فرع المرسالت

8
84
107
36
19
470
254
254

978
188
77
157
41
110
40
41
1697
279
15202
1949
2423
17
684
84

ج
فرع السويدي

8
101
107
38
8
655
487
487

1052
350
42
616
225
119
1904
78
467
382
50878
2166
2970
21
452
742
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إنجازات
2021

مراكز شمل من فئة (د):

الــمــــخـرجــات

الفرع

عدد الزيارات المنفذة

النسيم

133

الخرج

340

شقراء

43

حوطة بني تميم

27

الزلفي

68

مجموع الزيارات المنفذة

611

وصل عدد المســـتفيدين من خدمات مراكز شمل بمنطقة الرياض ( )3994مستفيد
من الوالدين وابنائهم.
اعتمـــاد إقفال مراكز شـــمل للحضانة والزيـــارة والرؤية بنهاية شـــهر يونيو 2022م،
بنـــاء على قـــرار اجتماع مجلـــس اإلدارة األول لعام 2022م.
ً
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إنجازات
2021

إنجازات إدارة الشؤون القانونية خالل 2021
 1تفعيـــل األمـــر الســـامي بتقديـــم االستشـــارات القانونيـــة الهاتفية لحاالت العنـــف األســـري المحولين من مراكـــز الحمايـــة االجتماعية بمناطق
ا لمملكة .

الــمــــخـرجــات

 2توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة اخاء لرعاية االيتام للتعاون في تقديم االستشارات القانونية لمستفيدي اخاء.
 3تفعيل الوحدات القانونية االستشارية المتنقلة داخل جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن.
 4عمل لقاء توعوي حقوقي لمستفيدات جمعية النهضة ضمن مشروع حقوقي.
 5عمل ملف اإلنجازات الحقوقية الخاصة بالمرأة ودور جمعية مودة في ذلك عن العام  2020و2021م.
 6عمل لقاء توعوي حقوقي لمؤسسة اريس الوقفية.
 7تفعيل يوم الطفل العالمي الكترونيا وتوضيح حقوقه القانونية.
 8تفعيل حملة ال 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مركز ترابط بجامعة نورة تحت اشراف مجلس شؤون األسرة.
 9تمثيل جمعية مودة في مركز التنمية االجتماعية في فعالية يوم اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.
 10العمل على مشروع تطوير حقائب برنامج الحاضنة القانونية وتطويرها وفق اخر التطورات في مجال العدلي
بالتعاون مع جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن.
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النتيجة الثالثة

3

نســـاء مطلقـــات متمكنـــات لتخطـــي
محنـــة الطـــاق وآثـــاره
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إنجازات
2021

نساء مطلقات مؤهالت لمواجهة
آثار الطالق النفسية واالجتماعية
واالقتصادية

الــمــــخـرجــات
•

تم تســـجيل ودراســـة حالة لعدد ()120

ومتابعة ســـير الخدمات المقدمة لهم.

مســـتفيدة جديدة وإعداد الخطط التنموية التي تحدد احتياجاتهم االجتماعية والتدريبية واالقتصادية

• توقيع مجموعة من االتفاقيات والشـــراكات في مجال التدريب والتوظيف والتســـكين ودعم المشـــاريع التي تســـاهم في دعم المرأة وتمكنها

مـــن الوصـــول إلى التمكيـــن االقتصادي الفعلي وتعزيز مبدأ االكتفـــاء الذاتي واالنتقال بهن من االحتياج واالعتماد إلى االســـتقاللية واإلنتاج.

• ســـاهم صنـــدوق عـــون التنموي في توفيـــر مجموعة من الخدمـــات التنموية واالجتماعيـــة واالقتصادية المتنوعة لتعزيز قـــدرة المطلقات ومن

فـــي حكمهـــن وابنائهن حيث بلغ إجمالي عدد المســـتفيدين حتى نهاية 2021م ( )5845مســـتفيد ومســـتفيدة.
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2021

ملخص أداء صندوق عون التنموي لعام 2021م:

الدعم والمساعدات

5,112
مستفيد

التدريب والتأهيل

708

مستفيد

االستشارات االجتماعية واإلصالح األسري

174

مستفيد

التمكين والتوظيف

305

مستفيد
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إنجازات
2021

برامج التدريب والتأهيل التي تم تنفيذها خالل عام 2021م
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

(مجموعة من الدورات مثل التربية الوالدية – ميزانية االسرة – المجال القانوني – تطوير الذات – الحوار االسري  -مهارات حياتية)

برنامج مهارتي للتدريب التقني

1.524
الساعات التدريبية

ً
معا لتوطين قطاع السياحة والفندقة
برنامج
برنامج تعليم القيادة واستخراج الرخص
برنامج المتجر االلكتروني.
برنامج جلسات دعم وتأهيل المعنفات.

708

عدد المستفيدات وأبنائهم
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2021
خدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها

عدد المستفيدات وأبنائهم

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

99

سالل المواد الغذائية والتمور

4119

شراء سيارات

3

كسوه المالبس

864

توفير المواصالت

85

سداد ديون ورسوم دراسية

8

دعم أثاث منزلي

9

أجهزة كهربائية

5

• وفي مجال التمكين والتوظيف والمســـاهمة في تحســـين الدخل الشـــهري للمستفيدات فقد تمت
اقامـــة ورش تدريبيـــة متخصصـــة في مهـــارات اجتياز المقابـــات الشـــخصية واعداد الســـيرة الذاتية
وتوفيـــر مجموعة متنوعة من الشـــواغر الوظيفية وفرص عمل لتناســـب اغلـــب المتقدمات للبحث
عـــن عمل ومســـتويات تعليميـــة مختلفة وتوقيـــع اتفاقيات تعاون مـــع جهات توظيف:
التمكين

التوظيف
عدد المستفيدين من جلسات اإلرشاد المهني
عدد الجلسات الفردية لإلرشاد المهني (حضوري – عن ُبعد)

العدد

 50مستفيدة
 215فرد

 1446جلسة
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قياس آثر البرامج التدريبية والتوعوية
قيـــاس آثـــر البرامج التدريبيـــة والتوعوية من خـــال نماذج (كنـــت ..فأصبحت) بخط المســـتفيدات لعينة
بعـــدد ( )150مســـتفيدة تم إلحاقهم ببرامـــج تنموية متعـــددة المجاالت خالل عـــام 2021م كالتالي:

ميزانية األسرة

 100مستفيدة

تطوير الذات

 100مستفيدة

مهارات التربية والوالدية

 100مستفيدة

التأهيل والدعم النفسي واالجتماعي

 100مستفيدة

التوعية الحقوقية

 100مستفيدة

اللغة اإلنجليزية

 100مستفيدة

التأهيل لسوق العمل

 100مستفيدة
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120

المكتسب من البرامج خالل عام 2021م:
رصد آثر البرامج التدريبية على المستفيدات ونوع التغيير ُ

تغيير السلوك ونمط الحياة

 140مستفيدة

التكييف والتعايش مع الوضع الحالي

 140مستفيدة

اكتساب مهارات ميزانية اآلسرة

صندوق عون التنموي لعام 2021م:
مشاريع التدريب والتمكين

قياس االحتياجات التدريبية إلعداد ووضع الخطة التدريبية:

60

نسبة قياس رضا المستفيدات من خدمات

إنجازات
2021

مشاريع الدعم والمساعدات

99%

شعارات الداعمين لصندوق عون لعام 2021م:

 120مستفيدة

التغيير اإليجابي مع مجتمعهم وأبنائهم

 130مستفيدة
 150مستفيدة

اكتساب مهارات ومعارف جديدة
اكتساب مهارات تربوية من الطفولة إلى المراهقة

 140مستفيدة

التوظيف وارتفاع نسبةالدخل

 60مستفيدة
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اإلنجازات اإلدارية

النتيجة األولى

1

اإلنجازات
اإلدارية

إطار حوكمة ضابط وشفاف أساسه
المعرفة في اتخاذ القرار

تطوير الخطة االستراتيجية .2025-2022
ً
تقريبا.
عقد مجلس اإلدارة عدد  7اجتماعات خالل العام 2021م بواقع اجتماع كل شهرين

تطوير مواثيق اللجان الدائمة للجمعية بما يتوافق مع أعلى معاير الحوكمة والتميز المؤسسي.
تطوير الهيكل التنظيمي للجمعية بما يتناسب مع أعمالها ونطاق اإلشراف الخاص بها.
حصول جمعية مودة على درجة  92%في الحوكمة اعمال الجمعيات الخيرية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
حصول جمعية مودة على شهادة االيزو  ISO 27001:2013في تطبيق متطلبات امن المعلومات.
العمل على مشروع تأسيس نظام المتابعة والتقييم بالمنظمات غير ربحية مع مركز األثر.
عملت لجنة الجودة على إعداد تقرير شامل عن المراجعة الداخلية واإلجراءات التحسينية.
العمل على إعداد تقرير التغذية الراجعة (ألصحاب المصالح) لعام 2021م.
العمل على تطوير إجراء متابعة االقتراحات ومعالجة الشكاوى ونماذج العمل ،وإضافته بموقع الجمعية ،بحيث يكون رفع االقتراح أو الشكوى بشكل الكتروني بدل التعامل بالورق.
حصول الجمعية على منحة من منصة استدامة لشركة  .STCخاصة بالبرامج التقنية ،وتفعيل الشراكة مع شركة التحول التقني كمرحلة أولى
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اإلنجازات
اإلدارية

النتيجة الثانية

2

نظام إداري ومالي واضح وضابط
إلدارة وتشغيل الجمعية
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أهم الدورات التدريبية التي تم الحاق الموظفات بها عام 2021م بهدف إكسابهن مهارات مهنية:

بيان بعدد الموظفين بجمعية مودة الخيرية خالل عام2021م

تحديد الضحايا المحتملين لإلتجار واحالتهم لمنظمات المجتمع المدني ،يومين  ،2021/01/26-25هيئة حقوق األنسان
25
20

ورش عمل مراجعة وتطوير الخطة االستراتيجية للجمعية3 ،ايام  ،2021/02/03حلول الحوكمة

مركز شمل

1
19

تفاعل المجتمع المدني مع اليات حقوق االنسان واعداد وكتابة التقارير الموازية ،يومين 2021-/02/11-10هيئة حقوق االنسان

1

15

برنامج تدريبي توجيهات للمرأة العاملة لبيئة عمل صحية ،يوم بتاريخ  ،2021/03/10معهد اإلدارة

10

17

دورة المراسم في العالقات العامة3 ،ايام من تاريخ  ،07/03معهد اإلدارة العامة

2

دورة كيف تستثمر مواردك موسم رمضان لتنمية مواردك المالية 3 ،أيام من تاريخ  ،2021/03/16غزارة لالستشارات

2

دورة إدارة الفعاليات يومين من تاريخ  ،2021/03/28معهد اإلدارة

2

دورة مهارات التعامل مع الرؤساء 3 ،أيام  ،2021/04/06معهد اإلدارة

3

دورة اعداد الهياكل واألدلة التنظيمية3 ،ايام من تاريخ  ،2021/04/06معهد اإلدارة

3

دورة مدير المستقبل من ولماذا وكيف ،يوم بتاريخ  ،2021/04/04جامعة جدة

1

دورة القيمة االجتماعية والعائد على االستثمار االجتماعي ،يوم بتاريخ  2021/06/26مركز القيمة االجتماعية

1

دورة  iso31000شركة توتال تيك ،بتاريخ 2021/06/170

1

05

موظفي الجمعية

22

23

موظف رسمي

مركز شمل

09

05

موظفي الجمعية

عقود جزئية

بيان بالدوران الوظيفي بجمعية مودة الخيرية خالل عام2021م.

دورة مكافحة غسل االموال وتمويل اإلرهاب اون الين  6 -سبتمبر  ،2021المركز اإلداري والمالي يوم

22

مناقشة التوجهات االستراتيجية مع أصحاب العالقة ،يوم بتاريخ  ،2021/09/08هيئة حقوق اإلنسان

6

دورة إدارة التغيير والقيادة االستراتيجية يوم بتاريخ (2021/10/20اون الين) مركز اثرائي

1

دورة تأهيل أخصائي المتابعة والتقييم في المنظمات غير الربحية لمدة 5ايام من تاريخ  2021/09/26لمركز األثر

1

2.5

حوكمة القطاع الغير ربحي يومين من تاريخ  ،2021/11/03معهد الحوكمة للتدريب 500

2

02

الحوكمة والقيادة يومين من تاريخ  ،2021/11/14معهد الحوكمة للتدريب 600

3

دورة االستثمار االجتماعي لمدة  4أيام تبدأ  ،2021/11/07اكاديمية الفوزان

2

دورة اساسيات الحاسب اآللي في األعمال المكتبية (اون الين) لمدة  5أيام من تاريخ  ،2021/11/21مركز ردنا المدربة جنى المسعري ( 88ريال)

1

دورة إدارة المنح التنموية  4أيام من تاريخ  ،202/12/19أكاديمية الفوزان

4

3.5
03

1.5
01
0.5
00

2 0
الـربـع األول

3 1
الـربـع الثـانـي

0 1

الـربـع الـثـالـث

3 3
الـربـع الـرابـع

ترك العمل

توظف

عـدد المتدربين 21

13

عـدد الـجـهـات المقدمة للدورات

اإلنجازات
اإلدارية

• هيئة حقوق األنسان • حلول الحوكمة • معهد اإلدارة العامة • غزارة لالستشارات • مركز القيمة االجتماعية • جامعة جدة • شركة توتال تيك
• المركز اإلداري والمالي • مركز اثرائي • مركز األثر • معهد الحوكمة للتدريب • أكاديمية الفوزان • مركز ردنا
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150

نسبة إنجاز مؤشرات الخطة التشغيلية لعام 2021م
150

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين من خدمات
االستشارات االجتماعية

في مجال اإلصالح األسري

100

نسبة اإلنجاز
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عدد المستفيدات
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عدد المستفيدات

من برنامج انطالقة للتأهيل لسوق العمل
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القيمة المحققة
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القيمة المحققة
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تفعيل مشاركات اإلدارة القانونية في

%100
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القيمة المطلوبة

القيمة المحققة
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القيمة المطلوبة

القيمة المحققة

القيمة المطلوبة

القيمة المحققة

عدد المستفيدات

من برنامج دعم تدريب قيادة
المرأة للمركبات
نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

اإلنجازات
اإلدارية

%100

القيمة المطلوبة

القيمة المحققة

الظهور التلفزيوني واإلذاعي

%100

50

50

50

50

القيمة المطلوبة

القيمة المحققة

القيمة المطلوبة

القيمة المحققة

عدد المشاركات الخارجية

الحصول على درجة حوكمة
التقل عن 90%

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

%100

20

20

نسبة اإلنجاز

%100

10

القيمة المطلوبة

10

القيمة المحققة

متوسط نسبة إنجاز مخرجات
الخطة التشغيلية لعام 2021م

%102

10

0

20

26

من خدمات التمكين والتوظيف

0

نسبة اإلنجاز

%130

عدد المستفيدات

50

10

50

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

األيام العالمية

100

نسبة اإلنجاز

من برنامج المتجر اإللكتروني

من جلسات الدعم وتأهيل المعنفات

من برنامج مهاراتي للتدريب التقني

50

50

50

عدد المستفيدات

0

%105

عدد المستفيدات

عدد المستفيدات

90
4

4

القيمة المطلوبة

القيمة المحققة

القيمة المطلوبة

92

القيمة المحققة

129%
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اإلنجازات
اإلدارية

النتيجة الثالثة

3

ضمان استدامة عمل برامج الجمعية
• عملت الجمعية على عقد شراكات مع جهات داعمة مكنتها من تحقيق أهدافها وزيادة دخلها لتحقيق االستدامة لمشاريعها وبرامجها.
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اإلنجازات
اإلدارية

الدعم والتبرع

التبرعات المادية لعام 2021م
صندوق عون

العضويات

دعم من المنصة الوطنية للتبرعات لبرنامج (التأهيل لما بعد الطالق ،دعم القيادة ،مهاراتي للتدريب التقني)

منصة إحسان

دعم المتجر اإللكتروني من شركة الخليج العربي (أجفند)

دعم لبرنامج تأهيل حديثي الزواج مؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية

دعم لبرنامج تأهيل حديثي الزواج مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية
حملة شهر رمضان المبارك #بيننا_مودة
حملة عيد األضحى #بيننا_مودة

تطبيق نعناع
تطبيق تويو
بوينغ

5.738.543
122.500

1.786.680.38
891.228.00
187.225.48
211.300
60.000
179.715

53.949.48

135.528.55
3.200

450.000

التبرعات العينية لعام 2021م
 2كيس بن قهوة محمص بقيمة  130,57ريال

 2كيس بن محمص برازيلي مورينا  1كيلو 3 ،كيس بن محمص اثيوبي قوجي مخفف  1كيلو ،بقيمة  900ريال
ً
أسبوعيا  108ريال والدعم لمدة عام كامل
عدد  6كرتون
ً
شهريا  105ريال والدعم لمدة عام كامل
عدد  8كرتون

تقديم خصم للمنسوبين %15

ً
مجانا للمنسوبين
تقديم قهوة عربية للضيافة

تقديم خصم للمنسوبين %30

كوفينادو

محمصة أدكن

شركة عذب للمياه

شركة موارد للمياه
محمصة كفة

حدائق القهوة

محمصة شجرة 15
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التغطية
اإلعالمية

التغطية اإلعالمية

مودة في التلفزيون و اإلذاعة
• ظهور الدكتورة نوره الصويان في بث مباشر
توعوي عبر حساب تويتر

• كلمة صاحبة السمو االميرة لولوة بنت نواف ال سعود
بعد توقيع االتفاقية بين الجمعيتين مودة وعناية

• مداخلة ا .سارة الدهمش مدير إدارة المساندة
االجتماعية والتنموية بجمعية مودة والحديث حول
صندوق عون في برنامج المجد للوطن

https://youtu.be/FrxugnHbSB8

https://twitter.com/mawaddahksa/
status/1346706072082513920?s=20

• لقاء أ.خلود التميمي المدير التنفيذي لـ #جمعية_
مودة_الخيرية عبر قناة اإلخبارية تحدثت من خالله عن
أبرز برامج ومبادرات الجمعية.

https://youtu.be/ZlsZqh14Jyc

https://twitter.com/mawaddahksa/

status/1368915510935568385?s=20

• ظهور المدير التنفيذي  /خلود التميمي في
اخبار السعودية والحديث حول تطوير منظومة
التشريعات

• الظهور في لقاء حواري على برنامج CLUB HOUSE

• جمعية مودة الخيرية ..تركز برامجها على المطلقات
ومن في حكمهن وتسعى الى تمكينهن حقوقهن

https://www.aljawharamag.com
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التغطية
اإلعالمية

مودة في الصحف الورقية واإللكترونية
• مودة وعناية توقعان شراكة نموذجية لتحقيق حياة
مستقرة

• نشر خبر عن مشاركة مودة ضمن وفد المملكة في
اعمال csw

• الجمعية العمومية لـ «مودة الخيرية» تبدأ أعمالها
األربعاء المقبل

• الجمعية العمومية لـ «مودة الخيرية» تبدأ أعمالها
األربعاء المقبل

https://www.alriyadh.com/1869085

http://samaworld.com/93194.html

https://www.alriyadh.com/1875040

p1831274.html/1/4/https://www.slaati.com/2021

• تقرير عن جمعية مودة تم نشره في يوم المرأة
العالمي

https://twitter.com/asfalakhbar/

status/1370738446415900673?s=20

• «مودة» تنفذ برنامج – ً
معا لتوطين قطاع السياحة
والفندقة

https://www.alriyadh.com/1878716

• خبر عن توقيع اتفاقية تعاون بين مودة وهيئة حقوق
االنسان

https://t.co/a6kjCUlEh7?amp=1

• جمعية مودة الخيرية تعقد جمعيتها العمومية
التاسعة بحضور صاحبة السمو األميرة لولوه بنت
نواف آل سعود؛ رئيسة مجلس إدارة الجمعية

/https://www.gulfeconomymag.comجمعية-مودة-الخيرية-
تعقد-جمعيتها-العمو/
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التغطية
اإلعالمية

مودة في الصحافة الورقية واإللكترونية
• «مودة» إدراج فئة المعفنات إلى المستفيدات من
خدمات الجمعية

https://www.alriyadh.com/1879793

• جمعية مودة الخيرية تطلق برنامج مهاراتي للتدريب التقني

https://www.alriyadh.com/1889508

• «مودة» تطلق برنامج لتخطي أزمات الطالق
https://www.alriyadh.com/1882231

• جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة
لهذا العام

/https://www.news.net.sa/449180166

• مودة تطلق البرنامج التدريبي لقيادة المرأة للسيارات

ً
ً
اقتصاديا..
دعما
• «مودة»  :صندوق عون يقدم
ً
ً
ونفسيا
اجتماعيا

• جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة
لألسرة لهذا العام

• جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة
لألسرة لهذا العام

https://www.alriyadh.com/1883691

https://newspens.sa/post/8212

https://www.alriyadh.com/1888056

https://wp.me/pa8VKk-Efm
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التغطية
اإلعالمية

مودة في الصحافة الورقية واإللكترونية
• جمعية مودة الفائزة بجائزة المؤسسات الصديقة
لهذا العام

• جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لهذا
العام

• جمعية مودة الخيرية ..تركز برامجها على “المطلقات”
ومن في حكمهن وتسعى إلى تمكينهن من
حقوقهن

• برعاية «أجفند» ختام برنامج المتجر اإللكتروني 2021م

• باستضافة هيئة حقوق اإلنسان

«مودة» تعلن تخريج  40متدربة من مستفيدات
الجمعية

«مودة» الخيرية تقيم ورشة عمل إلطالق خطتها
االستراتيجية 2025-2022

• جمعية مودة الخيرية ..تركز برامجها على المطلقات
ومن في حكمهن وتسعى الى تمكينهن حقوقهن

http://almnatiq.net/?p=989679

https://www.alriyadh.com/1907402

http://samaworld.com/99515.html

https://www.alriyadh.com/1908451

• «مودة» تطلق برنامج المتجر االلكتروني

https://www.alriyadh.com/1900758

https://www.aljawharamag.com/?p=138859

• خبر تنفيذ برنامج حديثي الزواج

https://www.alriyadh.com/1914618

العدد  39ص 29

8%https://www.aljawharamag.com/jawhara/%D8%A7%D9

80-%D8%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%4%D8%AC%D9
/2021-%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
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التغطية
اإلعالمية

مودة في الصحافة الورقية واإللكترونية
• خبر اختتام برنامج حديثي الزواج

• (الظهور في مجلة  7أيام) حفل تدشين استراتيجية
جمعية مودة وتكريم الداعمين استباقي

• (الظهور في صحيفة شبابيك) جمعية مودة” تقيم
حفل تدشين استراتيجية  ٢٠٢٥- ٢٠٢٢وتكرم شركاء
النجاح استباقي

• جمعية مودة تقيم حفل تدشين استراتيجية -2022
2025

• (الظهور في صحيفة الجزيرة) جمعية مودة تقيم حفل
التكريم وتطلق خطتها االستراتيجه الحاقي

• جمعية مودة تقيم حفل التكريم وتطلق خطتها
االستراتيجية الحاقي

https://albiladdaily.com/2021

https://www.7days-sa.net/?p=84391

• خبر تنفيذ برنامج حديثي الزواج

https://www.alriyadh.com/1914618

/gf-18/26/12/https://shababeks.com/2021

• خبر اختتام برنامج حديثي الزواج

/wk-12/21/11/https://shababeks.com/2021

https://jazirah.page.link/NhpH

/179007/28/12/https://www.al-jazirahonline.com/2021

https://www.7days-sa.net/?p=84806

• تقرير عن مودة فيmoon :

https://mcc.social/how-mawaddah-society-is-helping/families-live-their-best-lives
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التغطية
اإلعالمية

مودة في مواقع التواصل االجتماعي
ربط برامج التواصل االجتماعي ()FICEBOOK- TWITTER-INSTGRAM

نشر سلسلة من التغريدات على برامج مودة للتعريف عنها بشكل يومي طوال السنة على برامج التواصل االجتماعي

3797

مـــتـــــابــــــــع

42.396

مـــتـــــابــــــــع

185

42

مشــــــــــاهدة

مـــتـــــابــــــــع

أعلى نسبة مشاهدة 497

1.الظهور في برنامج المجد للوطن (أ .سارة الدهمش).

2.الظهور في اخبار السعودية والحديث حول التشريعات (أ .خلود التميمي).

3.استضافة مؤسسة الملك خالد مودة للحديث عن الحوكمة (أ .خلود التميمي).

4.الظهور في بث توعوي عبر حساب تويتر في يوم المرأة العالمي (د .نورة الصويان).
عدد المشاهدات you tub

5.الظهور في برنامج ( club houseأ .شهد الخليفي).

6.كلمة صاحبة السمو االميرة لولوة بنت نواف ال سعود بعد توقيع االتفاقية بين الجمعيتين مودة وعناية
7.مشاركة المدير التنفيذي أ .خلود التميمي في #بودكاست مؤسسة الملك خالد #قد_الثقة

8.الظهور على قناة اإلخبارية – برنامج اليوم ( -أ .خلود التميمي)

9.الظهور في مجلة  -moon-بعنوان كيف تساعد جمعية موداه األسر على أن تعيش أفضل حياتها

	10.الظهور في مجلة الجوهرة جمعية مودة الخيرية ..تركز برامجها على المطلقات ومن في حكمهن وتسعى الى تمكينهن حقوقهن
	11.الظهور في برنامج سيدتي والحديث عن جلسات التأهيل لما بعد الطالق (ا .خلود التميمي).

	12.الظهور في فيديو توعوي والحديث عن التطوع وأهميته (د .رنده ال مسعود)

569

عدد المنشورات على الفيس
بوك والتغريدات على تويتر

186

عدد المنشورات والتغريدات
لصندوق عون

103

عدد

الرتويت

333

عدد المنشورات

على اإلنستغرام
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التغطية
اإلعالمية

أخبار مودة

في الربع األول

1

	•خبر عن اتفاقية التعاون بين مودة وعناية
	•إعداد خبر عن مؤتمر الـ ()CSW
	•إعداد تقرير عن مودة (عام) ونشره في يوم المرأة العالمي
	•خبر عقد اتفاقية بين مودة وهيئة حقوق االنسان

في الربع الثالث

3

	•الظهور في صحيفة الرياض)
	•مودة تطلق برنامج المتجر االلكتروني
	•(الظهور في صحيفة الرياض)
	•مودة تختتم برنامج المتجر االلكتروني
	•(الظهور في صحيفة الرياض) باستضافة هيئة حقوق االنسان
مودة تقيم ورشة عمل ألطالق خطتها االستراتيجية

في الربع الثاني

2

	•(الظهور في صحيفة صدى) الجمعية العمومية لـ مودة الخيرية تبدأ اعمالها األربعاء المقبل
	•(الظهور في صحيفة سما) الجمعية العمومية لـ مودة الخيرية تبدأ اعمالها األربعاء المقبل
	•(الظهور في صحيفة االقتصاد الخليجي) الجمعية العمومية لـ مودة الخيرية تبدأ اعمالها األربعاء المقبل
	•(الظهور في صحيفة الرياض) برنامج – ً
معا لتوطين قطاع السياحة والفندقة –
	•(الظهور في صحيفة الرياض) مودة تطلق برنامج لتخطي االزمات.
	•(الظهور في صحيفة الرياض) ادراج فئة المعفنات الى المستفيدات من خدمات الجمعية
ً
ً
ً
ونفسيا
واجتماعيا
اقتصاديا
	•(الظهور في صحيفة الرياض) صندوق عون يقدم دعم
	•(الظهور في صحيفة الرياض) مودة تطلق البرنامج التدريبي لقيادة المرأة للسيارات
	•(الظهور في صحيفة اخبار) جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة
	•(الظهور في صحيفة الرياض) جمعية مودة تطلق برنامج مهاراتي للتدريب التقني
	•(الظهور في صحيفة الشمال) جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة
	•(الظهور في صحيفة أقالم الخبر) جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة
	•(الظهور في صحيفة سما العالم) جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة
	•(الظهور في صحيفة المناطق) جمعية مودة تفوز بجائزة المؤسسات الصديقة لألسرة
	•(الظهور في صحيفة الرياض) جمعية مودة تطلق برنامج المتجر االلكتروني

في الربع الرابع

4

	•(الظهور في مجلة شبابيك)
	•مودة تختتم برنامج حديثي الزواج.
	•(الظهور في صحيفة البالد) م
	•ودة تختتم برنامج حديثي الزواج.
	•(الظهور في مجلة  7أيام) حفل تدشين استراتيجية جمعية مودة وتكريم الداعمين
وتكرم الشركاء جمعية مودة تقيم حفل تدشين استراتيجية 2025 - 2022
	•(الظهور في صحيفة الجزيرة) تطلق خطتها االستراتيجية
ِّ
	•(الظهور في صحيفة شبابيك) جمعية مودة” تقيم حفل تدشين استراتيجية  ٢٠٢٥- ٢٠٢٢وتكرم شركاء النجاح
	•(الظهور في صحيفة الجزيرة) جمعية مودة تقيم حفل التكريم وتطلق خطتها االستراتيجية
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التغطية
اإلعالمية

الظهور االعالمي لجمعية مودة

في الربع األول

1

	• الظهور في برنامج المجد للوطن (أ .سارة الدهمش)
	• الظهور في اخبار السعودية والحديث حول التشريعات (أ .خلود التميمي)
	•الظهور في برنامج ( club houseأ .شهد الخليفي)
	•اعداد بث توعوي عبر حساب تويتر في يوم المرأة العالمي (د .نورة الصويان)
	•استضافة مؤسسة الملك خالد مودة للحديث عن الحوكمة

في الربع الثالث

3

	•تقرير عن مودة في مجلة moon light
	•الظهور في مجلة الجوهرة جمعية مودة الخيرية ..تركز برامجها على المطلقات
ومن في حكمهن وتسعى الى تمكينهن حقوقهن

في الربع الثاني

2

	•الظهور على قناة اإلخبارية – برنامج اليوم -
(أ .خلود التميمي)
	•مشاركة المدير التنفيذي أ .خلود التميمي
في #بودكاست مؤسسة الملك خالد
#قد_الثقة

في الربع الرابع

4

	•الظهور في برنامج سيدتي والحديث عن
جلسات التأهيل لما بعد الطالق (ا .خلود
التميمي).

المشاركات الخارجية لجمعية مودة
في الربع األول

1

	•اعداد بث توعوي عبر حساب تويتر في يوم المرأة العالمي (د .نورة الصويان)
	•استضافة مؤسسة الملك خالد مودة للحديث عن الحوكمة

في الربع الثالث

3

	•المشاركة في مبادرة اكاديمية تنس بوينت لتقديم كالس تنس ألبناء وبنات
المستفيدات
	•الظهور في فيديو توعوي والحديث عن التطوع وأهميته (د .رنده ال مسعود)

في الربع الثاني

2

	•مشاركة المدير التنفيذي أ .خلود التميمي
في #بودكاست مؤسسة الملك خالد
#قد_الثقة

في الربع الرابع

4

	•الظهور في فيديو توعوي والحديث عن
التطوع وأهميته (د .رنده ال مسعود)
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التغطية
اإلعالمية

الهاشتاقات
في الربع األول

1

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1جمعية مودة الخيرية
2ورشة عمل
3الخطة االستراتيجية
4إنجازات مودة
5عون
6صندوق النفقة
7مؤلفات مودة
8قلب في بيتين
9صندوق مشورة

	10.الجودة
	11.اتفاقية
	12.تعاون
	13.منصة العمل التطوعي
	14.العمل التطوعي
	15.ملتزمين
	16.نتهاون ما نتهاون
	17.ملتزمين باإلجراءات االحترازية
	18.أطفال

	19.الطالق
	20.ابناؤنا
	21.بدعمكم نحميهم
	22.بتبرعكم نأخذ بأيديهم
	ً 23.
سرا وعالنية
	24.جمعية كيان لأليتام
	25.الرياض
	26.برنامج مهاراتي التقني
	27.برامج تنموية

	28.برامج حقوقية
	29.جيل المساواة
	IWD202130.
	International Womens Day31.
	32.اليوم_العالمي_للمرأة
	womensday202133.
	34.يوم_المرأة_العالمي
	35.مجلس شؤون االسرة
	36.عصف اإلخبارية

	37.محليات
	38.اإلنجاز األسبوعي
	39.شمل
	40.منصة احسان
	41.العطاء بإحسان
	42.األمم المتحدة
	43.هيئة حقوق االنسان
	44.تمكين
	45.مساواة

في الربع الثاني

2

.
.
.
.
.
.

1جمعية مودة الخيرية
والمساجين
2جمعية اإلصالح والتنمية االسرية 7 .بدعمكم نحميهم
3يوم الجمعة
8 .بتبرعكم نأخذ بأيديهم
4عيد الفطر
9 .للمساهمة
	ً 10.
5اليوم العالمي لألسرة
سرا وعالنية
 1006مليون للجمعيات
	11.اإلنجاز االسبوعي

	12.شمل
	13.صندوق النفقة
	14.الجمعية العمومية التاسع
	15.بيننا مودة
	16.رمضان
	17.قد الثقة

في الربع الثالث

3

1 .سرا وعالنية
2 .يوم الجمعة
3 .االنجاز األسبوعي
4 .شمل
5 .جمعية مودة الخيرية
6 .برنامج المتجر اإللكتروني
7 .للمساهمة
8 .بدعمكم نحميهم
9 .بتبرعكم نأخذ بأيديهم
	10.بيننا مودة
	11.عشر ذي الحجة

	18.مؤسسة الملك خالد
	19.بودكاست
	20.مودة
	21.الحملة الوطنية للعمل الخيري
	22.العطاء بإحسان
	23.مؤسسة اللؤلؤة الوقفية

	24.نورة يوسف المالحي
	25.وفاة الشيخ عبد الله السبيعي
	26.جامعة االميرة نورة
	27.إنجازات مودة
	28.رؤية السعودية 2030
	29.يستمر التحول

	30.مجلس شؤون االسرة
	31.برنامج المتجر االلكتروني
	32.نصائح مودة الحقوقية
	33.نصائح مودة التربوية
	34.مؤسسة عبد الله الراجحي

في الربع الرابع

	12.العشر من ذي الحجة
	13.ذي الحجة
	14.عشر ذو الحجة
	15.احيوا سنة التكبير
	16.يوم التروية
	17.يوم عرفة
	18.عيد األضحى
	19.برنامج
	20.المتجر اإللكتروني
	21.جمعية مودة
	22.اليوم العالمي للعمل اإلنساني

	23.اكاديمية تنس بوينت
	24.اليوم العالمي للعمل الخيري
	25.البث المباشر
	26.هيئة حقوق اإلنسان
	27.محمصة كوفينادو
	28.اليوم العالمي للقانون
	29.محمصة أدكن
	30.مياه موارد
	31.دعمكم المرة برتويت

4

1 .سرا وعالنية
	DAY 1612.
	13.استوصوا بالنساء ً
2 .يوم الجمعة
خيرا
3 .االنجاز األسبوعي
	14.استراتيجية مودة 2025
ً
4 .شمل
شكرا شركاء مودة
	15.
5 .جمعية مودة الخيرية
	16.المتجر االلكتروني
6 .نصائح مودة التربوية
	17.يحدث االن
7 .نصائح مودة الحقوقية
	18.تكريم شركاء نجاح مودة
8 .اطفالكم غرسة المستقبل 	19.نصائح مودة
9 .شمل
	20.اليوم العالمي للقضاء على
	10.اليوم العالمي للطفل
العنف ضد المرأة
ً
برتقاليا
	11.يوم المناهضة ضد العنف 	21.لون العالم

	 1622.يوم
	23.اليوم الدولي للمتطوعين
	24.العطاء بإحسان
	25.تيسرت من احسان
	26.جمعة تيسرت
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التغطية
اإلعالمية

أبرز األسماء المتفاعلة على منصة برامج التواصل االجتماعي
في الربع األول

1

.
.
.
.
.

42,364 41,400

1خالد الناجم
2لجنة تنمية السيح
3خالد الفاخري
4عصف اإلخبارية
5رشاد اسكندراني

كان عدد المتابعين
في بداية السنة

أصبح نهاية السنة

3.792 3.482

كان عدد المتابعين
في بداية السنة

أصبح نهاية السنة

في الربع الثاني

2

.
.
.
.
.
.
.

1صاحبة السمو لولوة بنت نواف
2خالد الناجم
3عبد الله الذيب
4جمعية آمال للتنمية االسرية
5مؤسسة الملك خالد
6اخبار الجمعيات
7نادية الدوجان

8 .الصحفي صالح الحناكي
9 .اخبار الجمعيات
	10.اإلعالمي وليد الفراج
	11.اإلعالمي خالد الشنيف
	12.المستشار طالل آل الشيخ
	13.أ .نورة الصويان
	14.نوف بن سعيدان

في الربع الثالث

3

1 .خالد الناجم
2 .صاحبة السمو لولوة بنت نواف
3 .مركز أيامى لالستشارات
4 .أخبار الجمعيات
5 .اإلعالمي حسين مشيخي
6 .فريق فزعة التطوعي
7 .محمد الهالل
8 .أجفند
9 .د .نورة الصويان
	10.برنامج األمان األسري
	11.د .فاطمة األحمري
	12.نوف بن سعيدان
	13.اكاديمية تنس بوينت

	15.اإلعالمية منى أبو سليمان
	16.جمعية التنمية االسرية
	17.عيسى الجوكم
	18.احمد المصيبيح
	19.مؤسسة الملك خالد
	20.الصحفي عدنان جستنيه
	21.محمد السياط

	22.الصحفي حسام النصر
	23.سلطان اللحياني
	24.اإلعالمي سلمان العنقري
	25.الصحفي محمد المالكي
	26.الكاتب خالد السبع
	27.دانيا بن سعيدان
	28.آرام قباني

	29.ندى باشن
	30.هال الحارثي
	31.اإلعالمي خلف ملفي
	32.المركز الوطني للصحة النفسية

في الربع الرابع

	14.نادية الدوجان
أوال
	15.اإلنسانية ً
	16.د .هداية الشاش
	17.هيئة حقوق اإلنسان
	18.مياه موارد
	19.نايف العبد الله
	20.احمد الكاموخ
	21.محمد الدرع
	22.عبد الله السعدي الغامدي
	23.عبد الرحمن الجاسر
	24.فدوى الطيار
	25.طراد االسمري

4

1 .جمعية الطفولة االمنة
2 .جمعية اليمامة االهلية
3 .احمد المحيميد
4 .خالد الناجم
5 .د .اروى على اخضر
6 .جبرين علي الجبرين
7 .نجود الرميحي
8 .ندى باعشن
9 .مساعد العصيمي
	10.طالل ال الشيخ
	11.تركي الدعجم

	12.محمد الشيخ
	13.احمد العجالن
	14.عبد الله العجالن
	15.إيهاب الجاسر
	16.عدنان جستنيه
	17.علي الصحن
	18.خالد السبع
	19.سامي الحريري
	20.حمود البقمي
	21.سعد الرويس
	22.خلف ملفي

	23.د .بسام الديحاني
	24.محمد بن هالل السياط
	25.بدر الصقري
	26.خالد الناجم
	27.ناصر الحميدي
	28.محمد الدرع
	29.قماشة المشيقح
	30.ارام قباني
	31.مجلس شؤون االسرة
	32.مؤسسة الملك خالد
	33.نورة الصويان

20
21

الـتـقـرير الـسـنـوي

38

أنشطة خارجية للتعريف بالجمعية

التغطية
اإلعالمية

األنشطة

•تغطية دعم مؤسسة اللؤلؤة الوقفية السخي وتقديم  100سلة رمضانية.
•تغطية لـ شركة تو يو على مبادرتهم بإدراج الجمعية في التطبيق الخاص بهم.
•تغطية لـ شركة نعناع على مبادرتهم بإدراج الجمعية في التطبيق الخاص بهم.
•غداء ترحيبي لموظفات مودة في المبنى الجديد بتاريخ األحد  1أغسطس 2021م

•فطور ترحيبي لموظفات مودة من أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ األحد  9سبتمبر 2021م
•استقبال مودة لمنسوباتها باليوم الوطني
•استقبال مودة لمنسوباتها باليوم الوطني
•فعالية الذيب لمودة بمناسبة اليوم الوطني
«مودة» وتكريم شركاء النجاح
•حفل تدشين استراتيجية
ّ
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أنشطة خارجية للتعريف بالجمعية

التغطية
اإلعالمية

البرامج

•تم بعون الله اليوم الخميس  1أبريل  ،2021عقد اتفاقية تعاون بين جمعية مودة الخيرية
وجمعية االصالح والتنمية االسرية والتي ستساهم في تطوير العمل الخيري والنهوض به
راجين من الله كل العون والتوفيق.

•قامت جمعية مودة الخيرية ان تعلن اليوم  6أبريل عن تنفيذ ورشة عمل عن بعد بعنوان
صندوق النفقة والمقدمة لمستفيدات الجمعية.
محاور الورشة:
-حقوق النفقة للمرأة المطلقة واالبناء
-ضوابط تحديد النفقة
-التعريف بصندوق النفقة وشروط التقديم عليه
•أقامت جمعية_مودة_الخيرية بالشراكة مع هيئة حقوق اإلنسان يوم األربعاء  8سبتمبر 2021
في مقر الهيئة بالرياض ،ورشة عمل بعنوان «مناقشة التوجهات االستراتيجية لـ جمعية
مودة الخيرية مع أصحاب العالقة» بهدف تطوير خدماتها ومشاريعها.
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إنجازات مودة

إنجازات
مـــــــــودة

قصص نجاح مستفيدات #مودة من برنامج انطالقة للتأهيل لسوق العمل  https://youtu.be/FbMwCpsRFioعبر @YouTube
صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم
صندوق النفقة في عام 2017م حيث تبنت
وزارة العدل المقترح ضمن مبادراتها في برنامج
التحول الوطني #صندوق_النفقة.
مشروع مراجعة االنظمة واللوائح ذات الصلة
باالسرة تم االنتهاء من انجاز الدراسه ورفعها
لمجلس شؤون االسرة.

ساهم صندوق عون في تحسين الظروف المعيشية والبيئة السكنية والمساعدة في سد احتياج  100%من المتقدمات لطلب الخدمة ،حيث يسعى الصندوق إلى تحقيق األمن االجتماعي لألسر
المفككة وذلك من خالل تقديم خدمات متعددة تهدف إلى تحقيق االستقرار واالكتفاء الذاتي لألسرة.
طلبت وزارة العدل عام م 2014افتتاح أول مكتب نسائي للمساندة الحقوقية على مستوى المملكة في محكمة األحوال الشخصية بالرياض كأول ممارسة عملية منظمة للمرأة السعودية في القطاع
العدلي من ثم توالى افتتاح مكاتب المساندة في مكة المكرمة ،والدمام ،والمدينة المنورة ،وجدة.
حصلت جمعية مودة على شهادة  ISO: 9001:2015في مجال إدارة الجودة الشاملة ،لتقديم خدمة ذات جودة عالية تضمن رضا المستفيدين وجميع األطراف المعنية ذات الصلة الداخلية والخارجية،
وتوثيق منظومة إدارية للجودة وفق المعايير الدولية# ..األيزو #الجودة
أطلقت جمعية مودة (صندوق مشورة) الذي يعد أول صندوق خيري يقدم المعونة القضائية #صندوق_مشورة
أطلقت #جمعية_مودة_الخيرية #برامج_تنموية و #برامج_توعوية اضافة لبرامجها السابقة ،للمستفيدات والمقبلين والمقبالت على الزواج وهي:
 المتجر الوطني.ً
معا لتوطين قطاع السياحة والفندقة.
 برنامج برنامج تأهيل حديثي الزواج.ً
انطالقا من #رؤية_السعودية_ 2030نسعى في #جمعية_مودة_الخيرية لـ #التحول_الرقمي واالستغناء عن الورق في التعامالت ،كما نسعى لـ #أتمتة جميع العمليات والخدمات ،لتحسين اجراءات
العمل.
شكر وتقدير من مركز التنمية االجتماعية بالرياض لجمعية مودة؛ لتحقيق مستهدف التطوع.
حصلت جمعية مودة الخيرية على جائزة المؤسسات الصديقة لألسرة لعام 2020م.
الحصول على شهادة االيزو ألمن المعلومات .ISO 27001:2013
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إنجازات
مـــــــــودة

مودة في عين المغردين

https://twitter.com/ok_88888/status/1391965578101936128
https://twitter.com/KhalidAlnajim status/1356125966888804352?s=20

عرض قناة الرسالة شكرنا لمركز الملك سلمان االجتماعي

https://twitter.com/alresalahnet/status/1351216022544670727?s=20

https://twitter.com/KhalidAlnajim status/1368913869515747335?s=2

https://twitter.com/Tom13985249/status/1391841857555075073
https://twitter.com/salah_Almodawah/status/1388916640243503104

https://twitter.com/KhalidAlnajim/status/1388224124519165958

https://twitter.com/fayez_malki/status/1391516653490511875
https://twitter.com/fayez_malki/status/1391823900800163843

https://twitter.com/AlgahtanyMony/status/1406007265052745730
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https://twitter.com/fayez_malki/status/1391825747724148738
https://twitter.com/fayez_malki/status/1391824706672730114

https://twitter.com/hjeencoffee/status/1456242765180940294?s=20
https://twitter.com/fayez_malki/status/1391519996707225606

إنجازات
مـــــــــودة

مودة في عين المغردين

https://twitter.com/KhalidAlnajim/status/1401828074426187777

https://twitter.com/jamal_hindi/status/1460546059864875009?s=20
https://twitter.com/kssc_sa/status/1475548216993226756?s=20

https://twitter.com/HRSD_SA/status/1413859915614064645

https://twitter.com/5rtuii/status/1460559530257956872?s=20
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https://twitter.com/5rtuii/status/1460559530257956872?s=20

https://twitter.com/BunyanCharity/tatus/1476146913779064832?s=20

https://twitter.com/malradi/status/1460510239854313472?s=20

إنجازات
مـــــــــودة

مودة في عين المغردين

https://twitter.com/Dh_ah_ab/status/1474826062467059720?s=20

https://twitter.com/muflehalrashidi/status/1474814681051275267?

https://twitter.com/abdullah_nadia/ tatus/1475377913558093824?s=20

https://twitter.com/wa_alshamri1/tatus/1474818574455824388?s=20

https://twitter.com/kitcat_18/status/1474820613562847232?s=20

https://twitter.com/kngalrs/status/1474809562888871936?s=20

https://twitter.com/TheebRentACarstatus/1475511803815677952?s=20

https://twitter.com/reem21li/status/1474821341178372096?s=20
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https://twitter.com/na_dojan/status/1475815061973344260?s=20

https://twitter.com/fatimahalahmari/tatus/1427367968271384581?s=21

https://twitter.com/NoufAlSaedan/tatus/1475382333213659140?s=20

نسبة رضا المعنيين لجمعية مودة الخيرة لعام 2021م
نسبة رضا أعضاء مجلس اإلدارة

56%

شعارات شركاء النجاح

إنجازات
مـــــــــودة

نسبة رضا المتطوعين

99%

نسبة رضا أعضاء الجمعية

96%

نسبة رضا الموردين

100%

نسبة قياس رضا الداعمين

100%
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قصص النجاح بقلم المستفيدات

إنجازات
مـــــــــودة
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011 453 4662
mawaddah.org.sa
@mawaddahksa

