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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

تمكين األسرة
لمجتمع متماسك.

رســالــتـنـا

المشاركة الفاعلة بحلول
مبتكرة لتمكين األسرة وبناء
مجتمع حيوي متين البنيان.

1
2
3

أهـدافــنـا االســتـراتـيـجـــيـة
تنفيذ برامج الخدمات المتخصصة
للمستفيدين (التوعوية والتنموية)

إجراء البحوث والدراسات
االستشارية في مجال عمل الجمعية

4
5

تأهيل الكوادر المتخصصة في
مجال عمل الجمعية

توسيع نطاق خدمات الجمعية
نوعيً ا وجغرافيً ا

تحقيق
االستدامة المالية

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
المـــرأة الســـعودية هـــي نصـــف المجتمـــع والبـــد ان تكون شـــخص
فعال ومنتج وتماشـــيا مع رؤية  2030م وألحـــداث التغيير االيجابي
الهادف و خلق فرص اقتصادية متنوعة لتمكين المرأة والمســـاهمة
فـــي تحقيـــق أهـــداف المملكة  2030التي ينشـــدها الوطـــن قيادة
وشـــعبا اطلقـــت جمعية مـــودة برنامج مهارتي التقنـــي وهو برنامج
يســـاهم في تحســـين الوضع االقتصادي للمـــرأة المطلقة ومن في
حكمهـــا وبناتهن مـــن خالل تدريبيهن علـــى المهـــارات التقنية لزيادة
فـــرص تمكينهم و العمل علـــى تنمية قدراتهم وتوفيـــر دخل مادي
إضافـــي  ،حيـــث يتم إلحـــاق المتدربـــات ببرنامج تدريبـــي مكثف في
دورة صيانـــة الجواالت واالجهزة الذكية حيـــث يمكنهن هذا البرنامج
مـــن االلتحـــاق بالفرص الوظيفيـــة وكذلك تحقيق دخـــل اضافي من
خـــال البـــدء بمشـــاريعهن الخاصة عـــن طريـــق المبيعـــات – مواقع
ً
ســـعيا من
التواصل االجتماعي – الخدمات المباشـــرة ( )trackوذلك
الجمعيـــة إلى مســـاعدة المســـتفيدات مـــن الوصول إلـــى التمكين
االقتصـــادي الفعلي وتعزيز مبدأ االكتفـــاء الذاتي واالنتقال بهن من
االحتيـــاج واالعتماد إلى االســـتقاللية واإلنتاج.

مــدة الــمــــشــــروع

شـهــريــن

تاريخ تنفيذ البرنامج
مـن
إلـى

26

30

يـــونـــيـــو 2022
أغسطس 2022

وتتطلع جمعية مودة الخيرية لتنفيذ هذا البرنامج خالل عام  2022م.

أبرز التحديات والصعوبات التي يعالجها البرنامج
معالجة نسبة البطالة بين النساء المطلقات من مستفيدات الجمعية
معالجة ضعف مستوى الدخل الشهري
معالجة ضعف المهارات الفنية والتقنية في مجال صيانة الجواالت واألجهزة الذكية
خلق فرص جديدة ومتنوعة تساهم في زيادة الدخل
معالجة عدم وجود الوعي الكافي بأهمية العمل والتحول من االعتماد إلى اإلنتاج.

الهدف العام من البرنامج
المساهمة في تحسين الوضع االقتصادي للمرأة المطلقة واستثمار قدراتها لتصبح عنصر
فعال في مجتمعها وقادرة على االكتفاء الذاتي والمهني.
ّ
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األهداف التفصيلية
والمجاالت التدريبية
 .1تدريـــب وتأهيـــل (  ) 20مســـتفيدة علـــى المهـــارات التقنية
فـــي المجال:
صيانة الجواالت واألجهزة الذكية
 .2رفع نســـبة مشـــاركة المرأة في ســـوق العمل واالســـتمرار
في تنميـــة قدراتها واســـتثمار طاقاتها.

الفئة المستهدفة
ومعايير القبول
فئة المطلقات وبناتهن
الفئة العمرية من  37-18سنة
خريجات المرحلة الثانوية فما فوق
غير مسجلة في التأمينات االجتماعية
اجتياز المقابلة الشخصية

 .3مســـاعدة المســـتفيدات محـــدودي الدخـــل االقتصـــادي
فـــي الحصـــول علـــى فرص مناســـبة لإلســـهام فـــي تنمية
المجتمـــع وزيـــادة 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

مزايا البرنامج
الشـــهادات معتمدة من المؤسســـة العامـــة للتدريب
المهني والتقني
ً
مجانا
تقديم التدريب والمواصالت
ورش نظرية وتطبيقات عملية
تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030وأهـــداف التنميـــة
المســـتدامة
التحسين والتطوير المســـتمر لمواكبة احتياجات سوق
ا لعمل
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استدامة البرنامج
التعـــاون مـــع الجهـــات الخارجيـــة والشـــركات لدعم المشـــاريع
الصغيرة لمســـتفيدات الجمعيـــة و أبنائهن مثل (جمعية أعمال
للتنميـــة األســـرية  -مركـــز بناء األســـر المنتجة (جنـــى) – بنك
التنميـــة االجتماعيـــة – باب رزق جميـــل للتمويل)

إنجازات البرنامج

6
73

تم تنفيذ

بــــــــرامــــــج
ابتداءا من عام  2018م

وتم تخريج

مــتــدربــة
حتى عـام 2021م

موازنة البرنامج

المطبوعات واالتصاالت

40،000
27،000
10،000
3،000

التكلفة الكلية للبرنامج

80,000

التدريب

المواصالت
التشغيل

ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي

ريال سعودي

