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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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مــدة الــمــــشــــروع

وصف البرنامج
إن قطـــاع الســـياحة والضيافـــة مـــن القطاعـــات الكبيـــرة والمؤثرة
فـــي االقتصـــاد الوطني و النمـــو المتســـارع الذي يشـــهده القطاع
الســـياحي والفندقـــي فـــي المملكـــة وزيـــادة الطلب علـــى الكوادر
الســـعودية المؤهلـــة للعمـــل فـــي هـــذا القطـــاع ومـــن منطلـــق
اإليمـــان بأهميـــة الـــدور الـــذي يمكـــن أن تؤديـــه المرأة فـــي خدمة
ً
تماشـــيا مـــع رؤية
وطنهـــا ودفـــع مســـيرته التنموية إلـــى األمام و
 2030اطلقـــت جمعية مودة برنامج ( ً
معا لتوطين قطاع الســـياحة
والفندقـــة ) الـــذي يســـاهم في تحســـين الوضع االقتصـــادي للمرأة
المطلقـــة ومـــن فـــي حكمها وزيـــادة فـــرص تمكينها ومســـاعدتها
علـــى شـــغل الوظائـــف المهنيـــة و المتوفـــرة في ســـوق العمل .
حيث يعمل البرنامج على تأهيل ( )25مســـتفيدة من فئة المطلقات
ومـــن في حكمهـــن وبناتهن من ذوات الوضـــع االقتصادي المتدني
مـــن خـــال إلحاق المتدربـــات ببرنامـــج تدريبي مكثـــف بواقع ()408
ســـاعة تدريبيـــة وذلك لتأهيلهـــم للعمل في مجـــال إدارة الفنادق و
إكســـابهم األســـلوب االحترافي األمثل وتطوير مهاراتهم الشخصية
والمهنيـــة من خـــال تدريبهن على عدة ورش نظريـــة و عملية منها
) اللغـــة االنجليزيـــة – مهـــارات االتصـــال والحوار – تقنيـــات المكاتب
األمامية – تطبيقات الحجوزات للمنشـــآت الســـياحية على الحاســـب
«أوبـــرا » والتـــي تصقـــل قدراتهـــم و تمكنهن من االلتحـــاق بالفرص
الوظيفيـــة وإدماجهـــم في عجلـــة التنمية المســـتدامة وتعـــزز مبدأ
ً
ذاتيـــا ومســـتقلة
االكتفـــاء الذاتـــي والســـعي لبنـــاء أســـر مكتفيـــة
ً
اقتصاديا .
ً
ســـعيا مـــن الجمعية إلـــى مســـاعدة المســـتفيدات للوصول
وذلك
إلـــى التمكيـــن االقتصـــادي الفعلـــي وتعزيـــز مبـــدأ االكتفـــاء الذاتي
واالنتقـــال بهن مـــن االحتياج واالعتمـــاد إلى االســـتقاللية واإلنتاج.

 3أشـهـر تــدريــــب
 1شــهـر تـطـبـيـق عملي

تاريخ تنفيذ البرنامج
مـن
إلـى

01

30

سـبـتـمبر

2022

ديـسـمبر 2022

وتتطلع جمعيـــة مودة الخيريـــة لتنفيذ هذا
البرنامج خـــال 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 اإلدارية والمهنية الالزمة لسوق العمل
معالجة ضعف المهارات المتخصصة في هذا المجال
معالجة عدم وجود الوعي الكافي بأهمية العمل والتحول من االعتماد إلى اإلنتاج.

الهدف العام من البرنامج
المساهمة في تعزيز دور المرأة المطلقة والحد من معدالت البطالة في مدينة الرياض.
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الفئة المستهدفة
ومعايير القبول

األهداف التفصيلية
والمجاالت التدريبية

فئة المطلقات وبناتهن
الفئة العمرية من  33-18سنة
خريجات المرحلة الثانوية فما فوق
غير مسجلة في التأمينات االجتماعية
اجتياز المقابلة الشخصية

 .1تدريـــب وتأهيـــل (  ) 25متدربـــة مـــن مســـتفيدات الجمعية
علـــى المهـــارات المهنيـــة و اإلدارية فـــي المجـــاالت التالية:
اللغة اإلنجليزية المتخصصة

مهارات االتصال والحوار

تطبيقات الحجوزات للمنشآت السياحية على الحاسب (أوبرا)

تقنيات المكاتب األمامية للفنادق
التدريب العملي في الفنادق

 .2المســـاهمة في توظيف الخريجات في الســـياحة والفندقة
حســـب االتفاقيات المبرمة.
 .3تحويل األســـر من أسر ُمســـتهلكة إلى أسر منتجة ومكتفية
ً
واقتصاديا.
ذاتيا

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.
تقييم مستوى آداء 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.
ً
مجانا.
تقديم التدريب والمواصالت
ورش نظريـــة و ورش عمليـــة والتطبيـــق علـــى رأس
ا لعمل .
تحقيـــق رؤيـــة المملكـــة  2030وأهـــداف التنميـــة
المســـتدامة.
التحسين والتطوير المســـتمر لمواكبة احتياجات سوق
العمل.
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إنجازات البرنامج

استدامة البرنامج

25

تخريج أول دفعة لعدد

التعـــاون مـــع الجهـــات الخارجيـــة والشـــركات لتوظيـــف
مســـتفيدات الجمعيـــة و وبناتهـــم فـــي مجـــال الســـياحة
والفندقـــة.

متدربة

تم تنفيذ البرنامج األول
في عام .2020

توفيـــر الدعم المـــادي من خالل اســـتقطاب الجهات الراعية
والمانحة و الشـــركات لدعـــم البرامج التنموية.

الداعمين السابقين للبرنامج

موازنة البرنامج
منسقة التدريب

منسقة التوظيف

المركز التدريبي
مواصالت

الحفل الختامي

إعالن ( بنر)  +قرطاسية واتصاالت
التكلفة الكلية للبرنامج

التكلفة

4,375
4,375

262,500
32,200
3,900
500

4
4

1

3

-4

المدة

إجمالي التكلفة

أشهر

17,500

أشهر
عقد
أشهر
أشهر

17,500

262,500
96,600
3,900

ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي
ريال سعودي

2,000

ريال سعودي

400,000

ريال سعودي

