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ُمنفذ المشروع
انطلقت جمعية مودة الخيرية من اإلحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه هذا الوطن الغالي
وأبناءه الكرام ،فقد تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( )48075وتاريخ 1430/5/10هـ
كأول جمعية متخصصة بقضايا الطالق على مستوى المملكة بهدف المساهمة الفاعلة
في تحقيق استقرار األسرة السعودية وخفض نسب الطالق والحد من آثاره الخطيرة على
الفرد والمجتمع في آن واحد خاصة تلك التي تصيب المطلقة وأبنائها نتيجة معاناتهم من
أزمة الطالق.
تم تأسيس الجمعية بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
رقم  492تاريخ 1430/5/10هـ

رؤيـتــنــا

أسرة مترابطة واعية،
ومجتمع آمن مستقر.

رســالــتـنـا

المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة
ومستدامة للحد من الطالق وآثاره.

1
2
3

أهـدافــنـا االســتـراتـيـجـــيـة
واع بأسباب تماسك األسرة
مجتمع ً
ونواقصها وكيفية الحد من الطالق
ومعالجة آثاره.
منظومة متكاملة من التشريعات
واإلجراءات المنظمة للعالقات
والحقوق األسرية.
مطلقة – ومن في حكمها – قادرة
وأبنائها على تخطي تجربة الطالق
ومواجهة آثاره.

مودة هو بناء استراتيجية عملها على األسس التالية:
ما يميز
ّ
تبني الحلول الوطنية الشاملة بعيدة المدى.
السياسة التكاملية مع الجهات المعنية.
التوجه التنموي الحديث.
السعي نحو التطوير والتغيير معا للحفاظ على الثوابت الشرعية والوطنية.
االبتكار والمرونة واستيعاب المتغيرات.
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وصف البرنامج
اليـــوم ومـــع الثـــورة التـــي يشـــهدها عالـــم التجـــارة اإللكترونية وما
تبعهـــا مـــن حلـــول تقنيـــة أصبحـــت فكـــرة إنشـــاء متجـــر إلكترونـــي
الطريق األســـرع لعرض وتســـويق المنتجـــات ،حيث تســـاعد التقنية
علـــى تنظيم العـــرض بطريقـــة قابلة للتســـويق
باإلضافـــة إلـــى حفـــظ حقـــوق أصحـــاب األعمـــال وتوثيـــق المتاجـــر
االلكترونيـــة مـــن الجهـــات المختصـــة مثل(معـــروف) وحمايـــة
ا لمســـتهلك .

مــدة الــمــــشــــروع

 4أسابيع تدريبية

تاريخ تنفيذ البرنامج
مـن
إلـى

01

30

فـبـرايـــر

2021

مـــــارس

2021

عليـــه أطلقـــت جمعيـــة مـــودة برنامـــج المتجـــر االلكترونـــي الذي
يســـاهم فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن المكاســـب وتنميـــة المشـــروع
بأقـــل التكاليـــف الممكنة مما يســـاهم في تحســـين الوضـــع للمرأة
المطلقـــة ومـــن فـــي حكمهـــا وبناتهـــن و الالتـــي لديهن مشـــاريع
خاصـــة من خالل تدريـــب وتأهيل (  )20متدربة علـــى مهارات اطالق
ً
الكترونيـــا عـــن طريـــق مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي او
المشـــاريع
المواقـــع االلكترونية .
ً
ســـعيا
حيـــث يمكنهن هـــذا البرنامج مـــن تحقيق دخل إضافي وذلك
من الجمعية إلى مســـاعدة المســـتفيدات من الوصول إلى التمكين
االقتصـــادي الفعلـــي وتعزيز مبـــدأ االكتفـــاء الذاتـــي واالنتقال بهن
مـــن االحتيـــاج واالعتماد إلى االســـتقاللية واإلنتاج .

وتتطلع جمعية مودة الخيرية لتنفيذ هذا البرنامج خالل عام 2021م.

أبرز التحديات والصعوبات التي يعالجها البرنامج
معالجة ضعف مستوى الدخل الشهري
معالجة صعوبة التسويق للمنتجات
معالجة صعوبة الوصول للمتسوقين بعدد أكبر .
معالجة محدودية االنتشار
عدم المعرفة الكافية بمهارات التسويق االلكتروني
التكاليف المرتفعة لتأسيس مقر للمشروع و االستدامة

الهدف العام من البرنامج
المساهمة في تحسين الوضع االقتصادي وزيادة فرص تنوع الدخل للمرأة المطلقة
وأبنائها في منطقة الرياض
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الفئة المستهدفة
ومعايير القبول

األهداف التفصيلية
والمجاالت التدريبية

فئة المطلقات وبناتهن.
الفئة العمرية من  50-18سنة.
خريجات المرحلة الثانوية فما فوق.
اجتياز المقابلة الشخصية.

 .1تأهيـــل وتدريب ( )20مســـتفيدة على مهارات أنشـــاء متجر
االلكترونـــي في المجـــاالت التالية:
مفهوم إدارة المتجر االلكتروني

مفهوم التسويق و أهميته

مهارات التعامل مع العمالء

االستخدام الفعال لوسائل التواصل االجتماعي
مفهوم بناء العالمة التجارية واهميتها

التجارة اإللكترونية (مزاياه وعيوبه – أنواعه – قنواته )
الشحن الداخلي والخارجي للسلع
عمليات البيع والشراء
توصيل البضائع

الحسابات البنكية ووسائل الدفع
التراخيص الالزمة لبدء المشاريع
إدارة الجودة

التخطيط المالي للمشروع

 .2رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل واالستمرار في تنمية قدراتها واستثمار طاقاتها.

 .3مســـاعدة المســـتفيدات صاحبـــات المشـــاريع الصغيرة في الحصول على فرص مناســـبة لإلســـهام
فـــي تنميـــة المجتمع وزيادة دخل األســـرة.

حلول إدارة المخاطر للبرنامج
المشكلة
انسحاب المتدربات
الــحــــــــل
توفير قائمة انتظار بديلة للمنسحبات

مؤشرات األداء للبرنامج
تقديم التقرير الختامي للبرنامج.
صور من شهادات التخرج للمتدربات.
نماذج قصص نجاح بخط الخريجات.
تقرير تقييم مستوى أداء البرنامج والمتدربات.
التغطية اإلعالمية للبرنامج.

المشكلة
عدم توفر المواصالت
الــحــــــــل
توفير عقد شركة مواصالت

المشكلة
توقف التدريب الحضوري
الــحــــــــل
إمكانية تحويل التدريب عن بعد

مزايا البرنامج
الشـــهادات معتمدة من المؤسســـة العامـــة للتدريب
المهني والتقني.
تقديم التدريب والمواصالت مجاناً.
ورش نظرية وتطبيقات عملية.
تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030وأهـــداف التنميـــة
المســـتدامة.
التحسين والتطوير المســـتمر لمواكبة احتياجات سوق
العمل.
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استدامة البرنامج
عقـــد شـــراكات واتفاقيـــات مـــع جهـــات ممولة للمشـــاريع
الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغر
عقـــد شـــراكات مع جهـــات و مراكـــز متخصصة فـــي تقديم
االستشـــارات الفنية والتســـويقية
توفيـــر الدعم المـــادي من خالل اســـتقطاب الجهات الراعية
والمانحة و الشـــركات لدعـــم البرامج التنموية.

إنجازات البرنامج

البرنامج في

دورته األولى
لعام 2021م

