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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة

خلف

كل استراتيجية حلم وحلم مودة هو الريادة والتميز
يف املحافظة عىل االستقرار األسري والحد من الطالق
وآثاره يف املجتمع السعودي  ،ولكي تكون االستراتيجية واقعيه
البد أن تنظر اىل ما وراء الوقت الحايل إىل ما هو قادم وهو
بالفعل ما بنت عليه مودة حلمها واستراتيجيتها فمع انهيار حواجز
املكان والزمان وزيادة نجم املعرفه التقنية وتعرض املجتمع لوابل
من التحوالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية  ،ليس ثمة سبيل
للبقاء والتأثير يف خضم هذه املتغيرات سوى االنضمام اىل مجتمع
املستقبل واللحاق بركب التنمية ومن هنا جاءت استراتيجية مودة
لتكرس مفهوم التنمية املستدامة يف جهودها الرامية اىل املساهمة
يف تحقيق االستقرار االسري يف اململكة العربيه السعودية
والتصدي ملشكلة الطالق ومعالجة اثاره  ،تماشيا مع متطلبات
العمل الخيري والتطوعي الحديث ومواكبة ملا يفرضه الواقع من
تحديات واملستقبل من توجهات وتطلعات  ،معبرة عن ارادة
املجتمع يف التصدي لقضية الطالق وقاية وعالج.

جمعية مودة الخيرية دأبت منذ تأسيسها عىل أن يكون عطاؤها
وانجازها بحجم طموحاتها املتجددة  ،فإننا ماضون بتوفيق
من اهلل يف تحقيق أهدافنا وغاياتنا بكل ما نستطيع من جهد
وإمكانات ،وبفضل من اهلل ثم بدعم شريك الجمعية االستراتيجي
مؤسسة امللك خالد الخيرية طورت جمعية مودة رؤيتها ورسالتها
وأهدافها وخطتها االستراتيجية للسنوات الثالث القادمة لتتناسب
مع تطلعاتها وطموحاتها املتجددة  ،كما عملت الجمعية عىل
استقطاب موظفات مؤهالت ومتخصصات يف مجال العمل
اإلداري والحقوقي واالجتماعي والتنموي وقامت باختيار املدربين
واملدربات األكثر كفاءة يف مجال التدريب وقامت بتعيين مدير
تنفيذي جديد للجمعية الستكمال ما قام به املدير السابق مشكورا
وااللتزام بتطبيق االجراءات واللوائح املحدثة ،متطلعين ان
ينعكس ذلك عىل الجمعية بنتائج ملموسة.

ويف إطار التخطيط املبنى عىل النتائج فقد حددت الجمعية نتائج
طويلة االمد تتحقق من خالل عدد من النتائج املرحلية املحددة عىل
املدى املتوسط والقصير .ويقدم االطار النتائج التسلسل الفكري
لعمل الجمعية والذي ينطوي عىل ثالث نتائج عىل النحو التايل
ً
واع بأسباب تماسك االسرة ونواقضها وكيفية الحد
أوال مجتمع ٍ

من الطالق ومعالجة آثاره السليبة  ،ثانيا منظومه متكاملة من
التشريعات واإلجراءات املنظمة للعالقات والحقوق االسرية  ،ثالثا
مطلقة – ومن يف حكمها – قادرة وأبناءها عىل تخطي تجربة
الطالق ومواجهة آثاره.
ً
أخيرا ،ال يسعنا إال شكر الداعمين واملانحين الذين بعطائهم يستمر
عمل وعطاء الجمعية  ،والشكر موصول ملوظفات مودة العزيزات
الالتي يبذلن جهدا ملحوظا يف تحقيق األهداف.

سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز
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نظرة عامة
حصلت العديد من املتغيرات اإلقتصادية نتيجة توجه الدولة يف تبني رؤية  2030مما أثر عىل أداء بعض الوزارات والتي انتهجت العديد من
السياسات يف تحديد دعم القطاع الثالث الغير ربحي حيث أصبح الدعم املادي محدود  ،واستمرار الحرب يف الحد الجنوبي وارتفاع أسعار
البنزين والكهرباء وآثارها االقتصادية عىل الفرد واألسرة والوضع اإلقتصادي العام للدولة مما حتم عىل العديد من الشركاء التحفظ بالدعم
املادي مما أثر سلبا عىل زيادة املوارد املالية للجمعية.
كما حصلت العديد من التغييرات الوزارية  ،مما جعل الجمعية تكرر متابعاتها يف املواضيع املتعلقة مع الوزارات ،كما تم إطالق خدمة حساب
ً
ماديا ومن املأمول أن يساهم هذا املشروع يف دعم مدخول معييل األسر.
املواطن لدعم أفراد األسرة

عن الجمعية

إطار حوكمة ضابط وشفاف أساسه املعرفة يف إتخاذ القرار
ضمن إطار العمل
مع مؤسسة امللك
خالد يف تطوير
استراتيجيات
العمل والحوكمة
يف الجمعية ،
عكفت الجمعية عىل
دراسة الوضع العام
وتحديد االحتياجات
وتعزيزها مع
مستشار املؤسسة،
وهلل الحمد تم
اإلعداد للخطة
االستراتيجية خالل
عام 2016م
لتشمل الفترة
(2019 – 2017م)
كما تم تطوير الرؤية
والرسالة واألهداف
االستراتيجية
كالتايل:

الرؤية
أسرة مترابطة واعية،
ومجتمع آمن مستقر.

الرسالة
املشاركة القيادية
الفاعلة بحلول مبتكرة
ومستدامة للحد من
الطالق ومعالجة آثاره.
األهداف االستراتيجية:
واع بأسباب تماسك
مجتمع ٍ
األسرة ونواقضها وكيفية الحد
من الطالق ومعالجة آثاره.
منظومة متكاملة من
التشريعات واإلجراءات املنظمة
للعالقات والحقوق األسرية.
مطلقة قادرة – ومن يف حكمها
– وأبناءها عىل تخطي محنة
الطالق ومواجهة آثاره.

ونظرا الحتياج الجمعية لنظام
حوكمة ومأسسة النظم التابعة
ملجلس االدارة لتحقيق ممارسة
املجلس لدوره بفاعلية وكفاءه،
فقد تم عمل دليل سياسات
مجلس اإلدارة وتطوير الهيكل
ً
متوافقا مع
التنظيمي ليكون
احتياجات وإمكانيات الجمعية.
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الهيكل التنظيمي للجمعية

الجمعية
العمومية

مجلس
اإلدارة

المدقق
المايل
الداخيل
مدير
المساندة
االجتماعية
والتنموية

مدير
العالقات
العامة

المدير
التنفيذي

منسق
المتابعة
والتقييم

شاغر 2017

مدير
الشؤون اإلدارية
والمالية

مدير الشؤون
القانونية

أمين
عهدة

منسق
العالقات
العامة

اخصائي
اجتماعي
()2

مشرف
التوعية
والتدريب

منسق
التسجيل
والتوثيق

منسق
التدريب
الحريف
والمهني

مشرف بيت
مودة

منسق تنمية
الموارد الماليه

منسق تمكين
وتوعية
المجتمعية
(شاغر)

مشرف برامج
حقوقية

موظف
استقبال

مساعد
اداري

مسؤول
موارد بشرية

منسق
مشروع التعاون
مع وزارة العدل
(شاغر)

باحث
قانوني
()2

مساعد
برامج حقوقية

سائق

اخصائي
اجتماعي
()2

باحث قانوني
مكاتب المساندة
بمحاكم األحوال
الشخصية ()10

فريق
المساندة االداري
(نظافة وحارس)

مساعد
اداري
()2

محاسب
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التقرير المايل
بلغت المصروفات لعام  2016م ( 7.478.874ريال)
البيان

املبلغ

املساعدات النقدية

1.784.622

مصروفات األنشطة

3.619.439

املصروفات العمومية واالدارية

1.881.235

اهالك األصول الثابتة

182.928

اطفاء األصول الغير ملموسة

10.650

االجمايل

7.478.874

7.478.874

املساعدات النقدية

مصروفات األنشطة

املصروفات العمومية واالدارية
اهالك األصول الثابتة

اطفاء األصول الغير ملموسة

بلغت االيرادات للعام 2016م (  10.915.997ريال)
البيان

املبلغ

التبرعات العامة

4.410.886

التبرعات املقيدة

25.461

الزكاة

3.573.452

إيرادات االشتراكات

100.000

تبرعات دعم االنشطة

1.386.535

اعانات الوزارة

456.000

ايرادات االيجارات

601.965

ايرادات االنشطة

254.900

التبرعات العينية

93.198

ايرادات االيجارات

التبرعات الخدمية

13.600

ايرادات االنشطة

االجمايل

10.915.997

التبرعات العامة
التبرعات املقيدة
الزكاة
إيرادات االشتراكات

10.915.997

تبرعات دعم االنشطة
اعانات الوزارة

التبرعات العينية
التبرعات الخدمية
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إنجازات الجمعية
تم العمل وفقا للخطة االستراتيجية بشكل مبدئي فحققت
الجمعية العديد من اإلنجازات عىل الصعيدين البرامجي واالداري
وفقا للنتائج كالتايل:

النتيجة األوىل:

واع بأسباب تماسك االسرة ونواقضها وكيفية الحد من الطالق ومعالجة آثاره السليبة
المجتمع ٍ
المخرجات:
شباب وشابات واعين بواجباته
وحقوقه الزوجية واالسرية
تنفيذ برنامج تأهيل المقبلين والمقبالت عىل الزواج لعدد ( 12

) دورة تدريبية بدعم من وزارة التنمية و الشؤون االجتماعية
لتأهيل (  ) 480شابة من خالل تفعيل الشراكات مع الجامعات
ولجان التنمية و الجمعيات الخيرية .
إتمام إعداد التصور المبدئي وخطة العمل للكتيب التوعوي
بالحقوق والواجبات الزوجية للمقبلين والمقبالت عىل الزواج .

مجتمع يدرك أهمية االستقرار األسري وآلية تحقيقه
اإلعداد لتصميم برنامج تدريبي لتأهيل حديثي الزواج.

وجود خدمات لمعالجة القضايا االسرية
تطوير الشراكات مع الجهات المنفذة لالستشارات االجتماعية
والنفسية واإلصالح لتحويل الحاالت المحتاجة من خالل تفعيل
االتفاقيات المبرمة مسبقا وتوقيع اتفاقيات جديدة مع بعض
مراكز التنمية لإلرشاد األسري.
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إنجازات الجمعية

النتيجة الثانية:

منظومه متكاملة من التشريعات واإلجراءات المنظمة للعالقات والحقوق االسرية
المخرجات:
قوانين وتشريعات لمعالجة
القضايا االسرية بفعالية وعدل
اإلنتهاء من مرحلة البناء واإلعداد لدراسة مشروع مدونة
األحوال الشخصية والبدء بمرحلة المراجعة التقييم والصياغة
النهائية للمدونة.
االنتهاء من إعداد الجزء الطبي النفسي للدراسة التنظيمية
لمشروع «بينة» لالستعالم عن الحالة االجتماعية والصحية
النفسية والسجل القضائي للمقلبين عىل الزواج المتعلق
باقتراح إجراء الكشف عن اإلدمان وعن األمراض النفسية
الذهانية للمقلبين عىل الزواج.
البدء بإعداد الجزء التقني آللية االستعالم عن المقبلين للزواج و
الجزء التشغييل لوحدة االستعالم ومراكز توعية المقبلين للزواج
من خالل التعاقد مع شركة مكين لالستشارات والتدريب.
استجابة الجمعية لدعوة هيئة حقوق اإلنسان بالمشاركة
يف مناقشة تقرير المملكة (الثالث والرابع) يف إطار اتفاقية
حقوق الطفل أمام لجنة حقوق الطفل يف جنيف بتاريخ
2016/9/21-19م ,وتمت مشاركة الجمعية بعد الحصول عىل
موافقة وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،وتسعى الجمعية
حاليا ليتم تسجيلها كجمعية استشارية يف األمم المتحدة.
مشاركة الجمعية يف ورش برنامج «التحول الوطني» استجابة
لدعوتها من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة
العدل ,وذلك بحسب ما ييل:
مشاركة الفريق التابع لوزارة العمل والتنمية
االجتماعية والمعني بمبادرة الحد من ارتفاع حاالت
العنف األسري بالمملكة.

مشاركة الفريق التابع لوزارة العدل والمعني بمبادرة
مراكز المصالحة األسرية التابع لوزارة العدل.
مشاركة الفريق التابع لوزارة العدل والمعني بمبادرة
مراكز تنفيذ الزيارة والحضانة.

االستجابة لطلب وزارة العدل بإستضافة الوفد الخليجي المكون
من أعضاء لجنة مسؤويل اإلرشاد والتصالح األسري بدول
مجلس التعاون الخليجي ,يف يوم االربعاء بتاريخ 2016/6/1م,
واستعراض أهداف الجمعية وبرامجها وأهم منجزاتها,
باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل أوجه تعاون الجمعية ووزارة
العدل.
مشاركة الجمعية يف اللجنة التنسيقية إلعداد ورقة المملكة
يف مجال “حماية الطفل من االختطاف الدويل” المقترح
عرضها يف االجتماع الدويل الخاص بمناقشة موضوع حماية
األطفال من االختطاف الدويل من قبل أحد أفراد األسرة وسبل
معالجتها ,وقد تم تزويد اللجنة بكافة المعلومات المطلوبة
إلعداد الورقة.

بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا االسرية
تم االنتهاء من مرحلة إعداد ومراجعة مشروع دليل إجراءات
وقواعد محاكم األحوال الشخصية والبدء بمرحلة التقييم
والصياغة النهائية.
قامت الجمعية بتقديم كافة ما تملكه من خبرات وإمكانات
لمناصرة مشروع صندوق النفقة الذي تبنته وزارة العدل ,حتى
تم إقرار تنظيم المشروع من قبل مجلس الوزراء ,وإعالن وزارة
العدل العتماده كأحد مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول
الوطني.
تم تنفيذ الدورة السادسة من برنامج «الحاضنة القانونية
لألحوال الشخصية» بتأهيل ( )27مستشارة قانونية ,وذلك
برعاية ودعم الشركة السعودية للصناعات األساسية «سابك»,
ليصبح العدد اإلجمايل لخريجات الحاضنة المؤهالت للترافع
أمام القضاء وتقديم االستشارات القانونية يف قضايا األحوال
الشخصية ( )180مستشارة قانونية.
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إنجازات الجمعية
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تم تقديم ( )3240ساعة تطوعية حقوقية من قبل خريجات
الدورة السادسة من برنامج الحاضنة القانونية ,وتم تخصيص
هذه الساعات يف األعمال التالية :
تقديم االستشارات القانونية الشفهية والمكتوبة لمراجعات
مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمحكمة األحوال
الشخصية.
مساندة فريق العمل القانوني التابع لبيت مودة للزيارة
األسرية.

تصميم مواد علمية يف مجال نشر الوعي الحقوقي األسري
يف المواضيع التالية:
“الحماية القانونية للمرأة المعنفة”.
“حق النفقة للزوجة واألبناء”.
“حق الحضانة”.

تقديم محاضرة “أسرار قانونية” لتوعية مستفيدات برنامج
“مشروع مستقبيل” الذي عقدته جمعية النهضة الخيرية
النسائية لتنمية قدرات طالبات المرحلة الثانوية من األسر
المستفيدة يف اكتشاف الذات و تحديد األهداف المستقبلية
األكاديمية.
إلقاء محاضرة “الحماية القانونية للمرأة المعنفة”
لمستفيدات مؤسسة أريس الوقفية ضمن الفعالية التي
نظمتها المؤسسة “الخيمة القانونية النسائية”.

تم خالل العام 2016م افتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية
يف محكمة األحوال الشخصية بمكة المكرمة ,ويف محكمة
األحوال الشخصية بجدة ,ليصبح عدد مكاتب المساندة
الحقوقية التابعة لمودة خمسة مكاتب يف ك ًال من :الرياض,
المدينة المنورة ,مكة المكرمة ,جدة والدمام.
استطاعت مكاتب المساندة الحقوقية التابعة للجمعية تحقيق
المنجزات التالية :
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إنجازات الجمعية
الخدمات املقدمة

مقر املكتب

تاريخ افتتاح املكتب

عدد القضايا

كتابة صحيفة
دعوى

توعية وارشاد
حقوقي

مجموع
الخدمات

عدد املستفيدات

الرياض

13-أبريل15-

5839

5465

1516

6981

5057

املدينة املنورة

13-أبريل15-

7393

3412

5570

8982

3741

الدمام

13-ديسمبر15-

3762

2065

2526

4591

2678

مكة املكرمة

13-مارس16-

5275

4212

1066

5278

3732

جدة

19-يوليو16-

4503

2317

2176

4493

2059

26772

17471

12854

30325

17267

اإلجمايل

تقديم ( )650استشارة قانونية هاتفية وحضورية مجانية
لمستفيدات الجمعية خالل العام 2016م.
بناء قاعدة بيانات تضم ( )38محامي ومحامية متطوعين
للترافع عن مستفيدات الجمعية ذوات الدخل المحدود.
ربط ( )16مستفيدة من مستفيدات الجمعية بمحامين
متطوعين للترافع عنهن يف القضايا األسرية التي تخصهن.
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إنجازات الجمعية

وجود خدمات حقوقية لمساعدة األسرة خالل وبعد
الطالق

استمر بيت مودة يف تقديم خدمات تنفيذ الزيارات بمختلف
أنواعها ,وخدمات نقل الحضانة وتقديم اإلفادة القضائية
لمحكمة األحوال الشخصية حول دعاوى الحضانة والزيارة
والنفقة ,وقد استطاع بيت مودة انجاز الخدمات المبينة يف
الجدول التايل :
نوع الخدمة

املستفيدون
عدد الخدمات

األطفال

البالغون (اآلباء واألمهات)

زيارة مبيت

2378

3974

3143

زيارة اصطحاب

999

1419

1989

زيارة داخلية

362

630

718

نقل حضانة

18

38

36

زيارات التحويل منزيل

309

645

847

اإلفادات

31

65

62

االجمايل

4097

6771

6795

رفع الدليل اإلرشادي لمراكز تنفيذ الزيارة والحضانة لوزارة
العمل والتنمية االجتماعية ووزارة العدل ,والذي تم إعداده
من قبل الجمعية بناء عىل تكليف من وزارة العمل والتنمية
االجتماعية بعد اعتماد بيت مودة للزيارة األسرية كمركز
نموذجي يحتذى به من مراكز استالم وتسليم المحضونين
وتهيئتهم لتنفيذ األوامر القضائية والتنفيذية المتعلقة
بالحضانة والزيارة والرؤية الزيارة يف المملكة العربية
السعودية.
تم إعداد برنامج “تسريح بإحسان” بعدما رصد بيت مودة
عدد من األخطاء الشائعة التي يقع فيها اآلباء واألمهات
من مستفيدي بيت مودة عند التعامل مع أبنائهم والتي
من الممكن أن تترك أثر ًا سلبي ًا عىل نفسية الطفل ,وذلك من

واقع تعامل فريق بيت مودة للزيارة األسرية مع الوالدين
يف مرحلة النزاع األسري وبعد حدوث الطالق ,سواء من
خالل تقديم خدمات الرعاية الوالدية بتنفيذ أحكام الزيارة
والحضانة ,أو من خالل تقديم خدمات اإلفادة للقضاء عن
األصلح واألنسب يف دعاوى الحضانة والزيارة والضم.
تم تنفيذ الدورة األوىل من برنامج «تسريح بإحسان»
بدعم ورعاية مؤسسة محمد بن عبداهلل بن سعيدان وأ
والده الخيرية بعد أن تم التعاقد مع مركز وفاق للتدريب
وهو أحد المراكز التدريبية المتخصصة يف اإلرشاد والتوجيه
األسري لتنفيذ الدورة ,التي تم خاللها تأهيل ( )9من اآلباء
المنفصلين ,و( )14من األمهات المنفصالت عىل المهارات
الالزمة للتكيف مع متطلبات الحياة الجديدة بعد الطالق.
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النتيجة الثالثة:

مطلقة – ومن يف حكمها – قادرة وأبناءها عىل تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره
المخرجات:
نساء مطلقات يثقن بأنفسهن وقدراتهن
تم تأهيل (  ) 97مستفيدة يف برنامج التأهيل لما بعد الطالق

تعزيز قدرات و تنمية و تطوير المعارف والقيم األخالقية ألبناء

تم تسجيل ودراسة حالة لعدد (  ) 139مستفيدة وإعداد الخطط

والدراسية من خالل تدريب وتأهيل الفئة العمرية من 12 – 4

العالجية ومتابعة سير الخدمات المقدمة لهم .

تمت المساهمة يف توظيف عدد (  ) 59مستفيدة خالل العام

وجلسات العالج الجماعي .

وبنات مستفيدات جمعية مودة الخيرية يف المهارات الحياتية

التنموية التي تحدد احتياجاتهم االجتماعية والتدريبية و

سنة لعدد ( ) 69ابن/ابنة خالل مجموعة من الدورات المتنوعة .

تم تقديم عدد (  ) 33دورة تدريبية بحضور (  ) 635مستفيدة

يف القطاعات الخاصة المتنوعة .

االقتصادية – التوعية الحقوقية – مهارات حياتية)

المستفيدات لكل منها :

خالل العام يف المجاالت ( تطوير الذات – تربية االبناء – التوعية

نساء مطلقات ومعلقات ومهجورات
قادرات عىل مواجهة آثار الطالق
االقتصادية ـ النفسية واالجتماعية
تم تدريب وتأهيل (  ) 107من المستفيدات وبناتهم للفئة
العمرية من  38 18-سنة يف برامج التأهيل لسوق العمل يف

المجاالت ( اإلدارية – المهارات الوظيفية – السلوك الوظيفي –

الفرص التدريبية المقدمة خالل عام 2016م وعدد حضور

عدد الدورات

عدد الدورات

من 3 - 1

من 6 - 4

168

مستفيدة

12

مستفيدة

الحاسب األيل – اللغة االنجليزية ) والمساهمة يف حصولهن عىل

فرص عمل تناسب مؤهالتهن التعليمية .

 ) 58 5مستفيدة حرفية يف المجاالت ( الطهي –

التجميل – تصفيف الشعر – االشغال اليدوية – إدارة المشاريع

الصغير و التسويق اإللكتروني ) وذلك للمساهمة يف تحسين

الوضع االقتصادي و الرفع من مستوى دخل األسرة .

عدد الدورات

عدد الدورات

من 9 - 7

 9فما فوق

1

مستفيدة

26

مستفيدة
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دراسة معايير المساعدات و الخدمات التي تقدمها الجمعيات
التي تخدم نفس الفئة المستهدفة وعمل شراكات يف التحويل

الفعاليات االجتماعية واألنشطة
للمستفيدات وأبنائهم للعام 2016م :

وتقديم الخدمات وتفادي االزدواجية .

ساهم صندوق عون يف دعم و تمكين المستفيدات كالتايل :
نوع الخدمة

عدد املستفيدات

الكسوة

399

السالت الغذائية

241

اعانات املواصالت

278

تسكين (تمليك – تسديد ايجارات)

33

تبرعات عينية وسداد ديون

46

االستشارات االجتماعية

22

البحوث االجتماعية

39

فعالية الجنادرية
رحلة تعليمية وترفيهية لمركز جمويل
رحلة تعليمية وترفيهية لمركز بينو بولس بمناسة اليوم العالمي للطفل
االشتراك بنادي كتاب الطفل بمكتبة الملك عبدالعزيز
االشتراك ببرنامج تفطير صائم بتعاون مع لجنة االم والطفل
االشتراك يف برنامج مون فيم لمتابعة االطفال
االشتراك ببرنامج التاجر الصغير
فعالية سفاري

14

التقرير السنوي
2016

إنجازات الجمعية

قياس أثر البرامج التدريبية و التوعوية
قياس آثر البرامج التدريبية و التوعوية من خالل نماذج كنت فأصبحت لعينة بعدد (  ) 200مستفيدة تم التحاقهم
ببرامج تنموية متعددة المجاالت خالل عام 2016م كالتايل:
 .1تحديد االحتياجات التدريبية المستقبلية:
200

عدد المستفيدات

150
100
50

تدريب االبناء

التوعية
الحقوقية

التدريب الحريف

إدارة ميزانية
األسرة

تربية
األبناء

التأهيل
لسوق العمل

تطوير الذات التأهيل النفسي
و اإلجتماعي

المكتسب من البرامج :
 .2رصد آثر البرامج عىل المستفيدات ونوع التغيير ُ

0

عدد المستفيدات

200
150
100
50
التغيير
اكتساب
اإليجابي مع
معلومات
مجتمعاتهم
ومهارات
معرفية جديدة وابنائهم

فتح
مشاريع
خاصة

اكتساب
اكتساب
التقدم
مهارات حل
مهارات
للحصول عىل
إدارة ميزانية المشكالت
وظائف
وإدارة
األسرة
الضغوط

زيادة معدل
التكييف
والتعايش مع
الوضع الحايل

تغيير
رؤيتها
لنفسها

تغيير السلوك
السلبي ونمط
الحياة

العودة
الستكمال
التعليم

0
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اإلنجازات اإلدارية
النتيجة األوىل:

نظام إداري ومايل واضح وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية
بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية تم العمل عىل تطوير
االجراءات المالية واالدارية وتطبيقها لضمان جودة وجدوى
األنظمة والقواعد واللوائح المالية واإلدارية بالجمعية.

اعداد الموازنات المالية واالشراف عىل تشغيل النظم المالية
واالدارية لتحقيق الكفاءة والفعالية يف ادارة واستخدام اموال

الجمعية.

كما تم تطوير دليل الموارد البشرية وتطبيقه لضمان جودة

وكفاءة االنظمة واللوائح الخاصة بالموارد البشرية وفقا

لمستجدات نظام العمل السعودي.

عدد
الموظفين
يف 2016

25

تم التعاون مع عدة جهات لتقديم دورات لتعزيز كفاءات

موظف

جديد

وتطوير موظفات الجمعية وإكسابهن مهارات مهنية.

استقالة

30

6
5
4
3

25

عدد الجهات
المقدمة للدورات

20

عدد المتدربين

15

2

10

1

5

ديسمبر

نوفمبر

اكتوير

سبتمبر

اغسطس

يوليو

يونيو

مايو

ابريل

مارس

فبراير

يناير

0

2016

0
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النتيجة الثانية:

ضمان استدامة عمل برامج الجمعية

دور الجمعية معروف
يف املجتمع السعودي

عملت الجمعية عىل عقد شراكات مع جهات داعمة التي بدورها
َ
مكنت الجمعية من تحقيق أهدافها .

الدعم والمنح:

التغطية اإلعالمية

الحصول عىل منحة االميرة صيتة الدامر التنموي لعام 2016م
بمشروع (مع ًا نصنع التغيير ) .

تم نشر  57خبر يف الصحافة المحلية تشمل تغطية أخبار وفعاليات
الجمعية  ،باإلضافة اىل المشاركة بـ  9مداخالت عبر اذاعة UFM
للتعريف بالجمعية وبرامجها وخدماتها .

بمشروع ( خطوة  2للتأهيل لسوق العمل ).

مواقع التواصل االجتماعي

الحصول عىل منحة مؤسسة العليان الخيرية لعام 2016م

الحصول عىل منحة شبابنا مستقبلنا المقدمة من صندوق

الموارد البشرية ( هدف ) بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد

لعام 2016م بمشروع (انطالقة  2للتأهيل لسوق العمل ) .

الحصول عىل رعاية شركة سابك عن مشروع ( رائدات حرفيات )
لعام  2016م.

الحصول عىل دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية لبرنامج

تماشي ًا مع متطلبات العصر الحديث شهدت وسائل التواصل
االجتماعي مواكبة ألبرز برامج الجمعية وأنشطتها بهدف رفع
درجة الوعي بأسباب تماسك االسرة ونواقضها وحقوق افرادها
،و المساهمة يف الحد من نسب الطالق يف المجتمع السعودي
ومعالجة آثاره كما تم نوثيق حساب تويتر الخاص بالجمعية وارتفع
عدد المتابعين عىل النحو التايل :

(تأهيل المقبلين والمقبالت عىل الزواج ) لعام 2016م .

عدد المتابعين يف شهر يناير  2016م
تويتر

 18,500متابع

انستجرام

 974متابع

عدد المتابعين يف شهر ديسمبر  2016م
تويتر

 24.250متابع

 5750متابع

انستجرام

1511متابع

الزيادة
 2485متابع

عدد التغريدات من شهر يوليو  -ديسمبر
 839تغريدة

 669بوست

التقرير السنوي
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أنشطة للتعريف بالجمعية
حضور ملتقى دور المرأة يف العالقات العامة – يف جمعية األطفال
المعاقين
التنسيق لفعالية (روقي ) ضمن حملة نبني لهم لدعم بيت مودة
المشاركة يف معرض التوعية األول  -مكتب تعليم الوسط
المشاركة يف مهرجان التراث والثقافة ( الجنادرية )
المشاركة يف مبادرة بارقة بالتنسيق مع لجنة المرأة والطفل يف
مركز الملك عبدالعزيز التاريخي
المشاركة يف الملتقى األول لحماية األسرة من العنف واإلهمال –
مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية
المشاركة يف معا لمعرفة إجراءاتك القانونية بجمعية النهضة
معرض الرياض الدويل للكتاب
المشاركة يف معرض الخدمة االجتماعية بمستشفى قوى األمن
معرض أعراسنا
An evening of colors
فعالية العلوم والفنون والطاقة
السحور الخيري بمدينة الرياض يف قاعة أوشا بالدرعية

السحور الخيري بمدينة جدة يف مطعم شبابيك
سحور محور تمكين يف مطعم بيالة
المشاركة يف معرض Glowork
المشاركة يف برنامج حقوق المطلقات يف جمعية بنيان وتزويدهم
بمنشورات الجمعية .
المشاركة يف فعالية مون فيم سفاري.
اقامة حفل الشاي حفل تكريم شركاء النجاح مون فيم.
المشاركة يف فعالية معرض اآلن للفنانة التشكيلية ربى العطيشان.
المشاركة يف جامعة األميرة نوره كلية خدمة المجتمع لليوم
العالمي للمرأة المعنفة.
المشاركة يف مطل الفريدة.
المشاركة يف جامعة األمير سلطان لليوم العالمي للتطوع.
المشاركة يف فعالية معك والتي يعود  25%لصالح مودة .
المشاركة يف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة يف لقاء لست وحدك.
حفل تكريم لطالبات كلية المجتمع بجامعة األميرة نورة لمبادرتهم
بعمل تصاميم جرافيك لمودة.
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التحديات التي واجهت الجمعية
1
ضعف
الموارد
المالية

2
إيجاد موارد
مالية مستدامة
للجمعية

الحل:

الحل:

بعد تحديث تقرير االنجازات بدأ العمل المكثف يف تسويق البرامج
وإيجاد رعاة لبعض البرامج.

تم تشكيل لجنة لالستثمار وتنمية الموارد المالية والبحث جار عن
فرص استثمارية وموارد مالية لتحقيق االستدامة المالية.

ضمن برنامج شغف التابع لمؤسسة الملك خالد تم تعيين منسقة
لتنمية الموارد المالية تساهم يف إيجاد فرص لتنمية الموارد
وتساند أعمال لجنة تنمية الموارد المالية.

التقرير السنوي
2016

ما حققه برنامج

( معا نصنع التغيير):
إفادة مجموعه من االمهات بأنه كان هناك تغيير ملحوظ

يف السلوك داخل االسرة وخارجها واكتساب قيم ومهارات
جديدة تساعد عىل تحسين الوضع النفسي واالجتماعي لألبناء
والبنات وتعمل عىل زيادة الثقة بالنفس وإعادة التوازن النفسي

واالجتماعي وطريقة تعامل وتفكير االبناء مقابل الظروف
والضغوط التي يمرون بها جراء تفكك االسرة.

ساهم البرنامج يف معالجة آثار عديدة عىل االبناء لما بعد

الطالق حيث ذكرت احد االمهات بأنه (ألول مرة تقوم ابنتها

باحتضانها بعد حدوث الطالق وذلك أثر لما تعلمته من البرنامج)

استطاع االبناء والبنات نقل التجربة وما تم اكتسابه من مهارات

وقيم داخل أسرتهم وألصدقائهم.

مطالبة االمهات استمرار مثل هذه البرنامج التي تصل مهارات
أبنائهم .

ما حققه

بيت مودة:
وصل عدد األسر التي استطاعت االستغناء عن وساطة بيت مودة
بعد اكتمال تقديم خدمة تفعيل الزيارة أو الحضانة لها ( )5أسر.

تم تقديم عدد  31من اإلفادات للقضاة وقد تبنى القضاة جميع
توصيات الجمعية يف القضايا المحالة إليها.
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20
قصص نجاح

بعد اإلنضمام لبرنامج مع ًا نصنع التغيير

التقرير السنوي
2016

التقرير السنوي
2016
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كنت ٔ
فاصبحت

برنامج التربية الوالدية الفعالة

التقرير السنوي
2016

التقرير السنوي
2016

كنت ٔ
فاصبحت

انطباعات خريجات الحاضنة القانونية
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24
كنت ٔ
فاصبحت

انطباعات خريجات الحاضنة القانونية

التقرير السنوي
2016

حسابات الجمعية:
بنك الرياض

حســاب الصـدقـةSA752000000 2450837049940 :
حســاب الــزكــاةSA482000000 2450837049941 :

مصرف الراجحي

@mawaddahksa
@mawaddahksa
/mawaddahksa1
الـرقـم المـوحــد920011432 :
رقم جوال الزكاة0503771586 :
w w w. m a w a d d a h . o r g . s a
i n f o @ m aw a d d a h . o r g . s a

حســاب الصـدقـةSA8380000 470608010077783 :
حســاب الــزكــاةSA6180000 470608010077791 :

البنك األهيل

حساب العضويةSA26100000 20161999000101 :

مصرف االنماء

حســاب الصـدقـةSA89050000 68201075761001 :
حســاب الــزكــاةSA62050000 68201075761002 :
حساب بيت مودةSA1905000068201075761000 :

