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 عن مودة

تبنـــت جمعية مودة الخيرية متمثلة برئيســـة مجلس اإلدارة 
وكافـــة العاملين بها ثقافة الجـــودة واإلتقان والتميز كخيار 
اســـتراتيجي للتحســـين والتطوير المســـتدام والمستمر من 

خـــال االلتزام بتطبيـــق نموذج التميز فـــي العمل الخيري.
ومن هـــذا المنطلـــق تعمل الجمعيـــة إلى االرتقـــاء بأدائها 
وتطلعاتهـــا نحـــو تحقيق االســـتقرار االســـري ومعالجة آثاره 
عبر برامج تنموية اجتماعية وحقوقية مســـتدامة. من خال 
تحديد وتعريف وتصنيف وتحليـــل جميع المعنيين وتخصيص 
آليـــات التواصل معهم للتعرف على احتياجاتهم وأولوياتهم 
المتوقعـــة وتقييـــم مصالحهـــم، وذلك لتضمينهـــا بالخطة 
االســـتراتيجية والسياسات واإلجراءات الداعمة للمسؤولية 

االجتماعيـــة تجاههم ومراعـــاة وموازنة مصالحهم.

تأسســـت جمعية مـــودة الخيرية للحـــد من الطـــاق وآثاره في 
منطقـــة الرياض عام 1430ه، تحت مظلة وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية بترخيص رقـــم )492( في العام 1430هـ.

رؤيـتــنــا

رســالــتـنـا

أهـدافــنـا 
االستراتيجية

قــيــمــنــا
الحاكمة

أسرة مترابطة واعية، ومجتمع آمن مستقر.

المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامه للحد من الطاق وآثاره.

 أسر ناشئة واعية بجوانب وشؤون الحياة الزوجية وأهمية االستقرار األسر. 
 منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات المنظمة للعاقات والحقوق األسرية.

 نساء مطلقات متمكنات لتخطي محنة الطاق وآثاره.

التعاونالتكامل الجودةاالبتكار الريادة والتميزالشفافية التعلمالمسؤولية
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

أمل حديدي وعزم 
فوالذي ضربت جذوره 

عميقًا ودنت ثماره منا 
فكان قطافه خيرًا وأمانًا 

ورحمًة ومودة..

"
لولوة بنت نواف آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

علـــى غـــرار الجمعيـــات والمؤسســـات الخيرية فـــي المملكـــة والعالـــم فنحن في جمعيـــة مودة 
الخيريـــة التنموية نعنى باســـتقرار األســـرة الســـعودية وصحتها، ونســـعى لترســـيخ أســـس العمل 
الخيـــري والمنفعـــة المجتمعيـــة المثلـــى بعيـــدة المدى وواســـعة األثـــر؛ وتعزيز ذلـــك في نطاق 
تركيزنـــا علـــى االســـتقرار األســـري فـــي العمـــوم والوصـــول إلـــى مجتمع واع بأســـباب تماســـك 
األســـرة وكيفيـــة الحد من الطـــاق ومعالجة آثاره من خـــال منظومة متكاملة من التشـــريعات 
واإلجـــراءات المنظمة للعاقات والحقوق األســـرية ودعم النســـاء المطلقات ومن في حكمهن 
مـــن المعلقات والمهجـــورات وأبنائهن وتمكينهم من تخطي التجربـــة، كذلك التعريف بحقوقهم 
والحـــد مـــن انتهاكها وحمايتهم من العنف األســـري بكافة أشـــكاله؛ أمًا بتحقيـــق رؤية الجمعية 

الســـامية بالوصـــول إلى أســـرة مترابطـــة واعية ومجتمع آمن مســـتقر.
قت  عكفـــت الجمعيـــة منذ تأسيســـها عـــام 1430 على تســـخير طاقاتهـــا المادية والمعنويـــة ووثَّ
رســـالتها بالعمل علـــى تحقيق المشـــاركة القيادية الفاعلـــة بحلول مبتكرة ومســـتدامة للحد من 
الطـــاق وآثـــاره؛ فانكبت على صهر األلوان فـــي أتونها وتوظيفها توظيفًا خاقـــًا لتحقيق غاياتها 
الســـامية وأجنداتهـــا الخيريـــة المجتمعيـــة؛ فتسلســـلت إنجازات مـــودة وتعاقبت عامـــًا بعد عام 
وأطلقـــت مبـــادرات وبرامج حقوقية فريدة من نوعها على مســـتوى المملكـــة كان أبرزها برنامج 
الحاضنـــة القانونية المختص بتدريب خريجات الشـــريعة والحقوق وتأهيلهن لتقديم االستشـــارات 

القانونيـــة المجانيـــة للنســـاء، والترافع عنهن أمام القضـــاء في القضايا الزوجية واألســـرية.
وقـــد تمكنـــت مـــودة بالفعـــل مـــن تأهيـــل 300 مستشـــارة قانونية قدمن مـــا يقـــارب 33 ألف 
ســـاعة تطوعيـــة من االستشـــارات القانونية تحـــت جناح »صندوق مشـــورة للمعونـــة القضائية« 
التابـــع أيضًا للجمعية- كأول صنـــدوق خيري يقدم المعونة القضائية المجانية للحاالت اإلنســـانية 
المحتاجـــة فـــي قضايـــا األحوال الشـــخصية. وبناء علـــى طلب وزارة العـــدل فقد تـــم افتتاح أولى 
المكاتـــب النســـائية للمســـاندة الحقوقية على مســـتوى المملكـــة كأولى الممارســـات العملية 
المنظمة للمرأة الســـعودية في القطاع العدلي؛ بدءًا بالرياض واتســـاعًا لتشـــمل مكة المكرمة، 

وجـــدة، والدمام والمدينـــة المنورة.
وتماشـــيًا مـــع جهـــود الجمعية في ســـياق البرامـــج التنموية الهادفـــة إلى تمكين المســـتفيدات 
فقـــد أنشـــأت مـــودة »صنـــدوق عون«؛ الـــذي عمد علـــى تحســـين الظـــروف المعيشـــية والبيئة 
الســـكنية وســـاهم فـــي تقديم كافـــة أنواع الدعـــم من خدمـــات تنمويـــة واقتصاديـــة وتحقيق 

األمـــن االجتماعـــي واالكتفـــاء الذاتي لألســـر المفككة.
وعـــاوة علـــى ذلك حرصت الجمعية علـــى إلحاق المســـتفيدات ببرامج تأهيلية مختلفة وشـــاملة 
تســـعى لتهيئة المســـتفيدات لانخراط في ســـوق العمل ونقلهن من خانة االحتياج واالستهاك 
إلـــى خانة اإلنتاج واالســـتقال مما يعـــول عليه تحول كبير فـــي حياتهن وحياة أســـرهن وإبحارهم 

نحو االســـتقرار واألمان.
تنوعـــت مشـــاريع الجمعيـــة وبرعـــت فـــي تخطيطهـــا وتنفيذهـــا فغدت  ممتـــازة فـــي مخرجاتها، 

متميـــزة فـــي اســـتراتيجيتها، ولمعت كشـــهاب في ســـماء..
وعليـــه فقد تم إشـــراكها في لجان مختصة بدراســـة مشـــاريع متعلقة باألســـرة فـــي هيئة الخبراء 
بمجلس الوزراء؛ وشـــاركت فـــي اللجنة المعنية بوضع ضوابط لتزويج القاصـــرات، وعضوية اللجنة 
المختصـــة بدراســـة توفيـــر محاميين متطوعيـــن للترافع عن حـــاالت العنف األســـري، كما انضمت 

الجمعية للفريق االستشـــاري لإلســـتراتيجية الوطنية للمرأة بالمملكة.

لقـــد شـــيدت مودة إســـتراتيجيتها على التكامـــل مع الجهـــات الحكومية المعنيـــة لتقديم الحلول 
الوطنية الشـــاملة للمشـــاكل األســـرية وباألخص تلك المتعلقـــة بالطاق؛ وبـــادرت بتقديم عدٍد 
مـــن الحلـــول التنظيمية والتشـــريعية ســـاهمت من خالهـــا بإيجاد حلـــول جذرية عمليـــة؛ وعطفًا 
علـــى نجاحاتهـــا فقـــد صدر األمر الســـامي لوزارة العـــدل بإبرام مذكـــرة تفاهم لإلفـــادة من تجربة 
الجمعيـــة فـــي برنامج الحاضنة القانونية، وقـــد تبنت الوزارة كذلك مقتـــرح الجمعية بتوفير مراكز 
تنفيـــذ أحـــكام الحضانـــة والزيارة والرؤيـــة ضمن مبادراتها فـــي برنامج التحول الوطنـــي، كما جرى 
افتتـــاح مركـــز مـــودة فـــي الريـــاض كأول بيت مـــن نوعه علـــى مســـتوى المملكة وتـــم اعتماده 
كنمـــوذج لمراكـــز تنفيذ الزيـــارة والحضانة، وتم اختيار الجمعية لتشـــغيل مبادرة مراكز شـــمل؛ كل 

ذلـــك يوكد بثقة علـــى احترافية مـــودة وجودة برامجها ومشـــاريعها..
لقـــد اعتمـــدت الجمعية على التشـــخيص المعرفي كأســـاس، واســـتندت على الدراســـات المبنية 
علـــى بحـــث عميق وتمحيص من قبل خبـــراء ومختصين بهدف إيجاد الحلـــول التنظيمية واإلجرائية 
الشـــاملة لمعالجـــة اإلشـــكاالت الناجمة عـــن الطاق وتوفيـــر الحماية القانونيـــة الازمة لحقوق 
الزوجـــة واألبنـــاء أثنـــاء وبعـــد الطاق، وبحكـــم توصيـــات الجمعية تفخـــر مودة بصـــدور موافقة 
مجلـــس الـــوزراء علـــى تنظيم صنـــدوق النفقة الـــذي يضمـــن تنفيذ األحـــكام القضائيـــة المتعذر 

تنفيذها بصورة مباشـــرة لمســـتحقيها.
لطالمـــا وضعـــت جمعية مودة األســـرة في قمة هـــرم أولوياتهـــا فتصدت بحـــزم للتحديات التي 
واجهـــت المجتمـــع على اختاف أشـــكالها، ووقفت ســـدًا منيعـــًا في وجه المصاعـــب والمصائب 
المتعـــددة.. وتزامنـــًا مـــع إلقاء جائحـــة كورونا بظالها علـــى المملكة والعالم فقـــد أرخت مودة 
عتادهـــا وجيشـــت كوادرهـــا وتســـلحت بإمكاناتهـــا المتواضعة وســـارعت لتتخـــذ موقعها وتقف 
صفـــًا واحـــدًا إلى جانـــب الوطن والقيـــادة لمواجهة فايـــروس كورونا؛ فأطلقـــت الجمعية مبادرة 
#مودة_العطـــاء تحـــت مظلـــة مبادراتهـــا المجتمعيـــة لمســـاعدة األســـر المتعففـــة والمتضررة 
مـــن الجائحـــة؛ ســـدت من خالهـــا احتيـــاج 5482 مـــن المســـتفيدين عبر توفيـــر الســـال الغذائية 

والمســـتلزمات الطبية وســـداد إيجـــارات وفواتير الكهربـــاء للمتعثرين.

وفـــي إطار دعمها الشـــامل للمجتمع في كافة أشـــكاله وتعزيز المشـــاركة بصورهـــا المثلى فقد 
قامـــت الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع تطبيقات جاهز ونعناع وتويو؛ لتوفير قســـائم شـــرائية 
متعـــددة االســـتخدام وتوزيعهـــا علـــى المحتاجيـــن عبر آليـــة مختارة بما يتناســـب مـــع احتياجاتهم 
الخاصـــة، ممـــا كان له عظيـــم األثر للتخفيف عـــن المتضررين ودعم األســـر المحتاجـــة لتجاوز هذه 

الفتـــرة الصعبة وتقليل تبعات الجائحة بشـــتى الســـبل.
تـــدرك مـــودة كمـــا يـــدرك الجميـــع بأنـــه ال يمكـــن منع وقـــوع الطـــاق وإنمـــا تقليل آثـــاره قدر 
اإلمـــكان؛ لـــذا فهـــي تنتهـــج رؤيـــة فردانية تهتـــم بالمـــرأة المطلقة بصفـــة خاصة وســـياق كلي 
شـــمولي يحتوي األســـرة ككيـــان واحد متكامل.. وعليـــه فالجمعية تجتهد بـــكل طاقاتها وعصارة 
خبراتهـــا لتحقيـــق أهدافهـــا المجتمعيـــة دافعـــة بعجلـــة االســـتقرار األســـري وتمكين المـــرأة نحو 
األمـــام.. عجلـــة فـــي مركـــب الوطن الســـائر نحـــو القمـــة.. فجميعنا شـــركاء في عمليـــة التحول 

الوطنـــي وتحقيـــق رؤيـــة 2030 لجعـــل العالم مكانـــًا أفضل لنـــا وألبنائنا.

نحـــن نبـــدأ من اللبنـــة األولـــى وحجرة األســـاس.. األســـرة؛ تلك الشـــجرة دائمـــة الخضـــرة، جزيلة 
العطايـــا، غزيـــرة الخيـــرات.. التـــي تصمد فـــي وجه تغيـــرات الظروف وتقلبـــات الحياة، نلـــوذ إليها 

موطنـــًا آمنـــًا محصنًا ضـــد الصدوع والشـــقوق..

في مودة نقف سدًا وسندًا 
شامخًا لتبقى شجرتنا وارفة 

يانعة ثمارها أبناٌء أسوياٌء اليوم، 
ومواطنين صالحين غدًا..

4
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5أعضاء مجلس اإلدارة
الـتـقــــريـــر الـســـنـوي 2020

سعادة األستاذة
لطيفة بنت حمد بن سعيدان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذة
نادية بنت أحمد العنزي

عضو مجلس إدارة

سعادة األستاذة
جوهرة بنت عبدالرحمن الموسى

عضو مجلس إدارة

سعادة األستاذة
هناء بنت عبدالله الفريح

عضو مجلس إدارة

سعادة األستاذة
أمل بنت عبدالفتاح الشريف

المشرف المالي

سعادة األستاذة
نوف بنت ابراهيم بن سعيدان 

عضو مجلس إدارة

سعادة الدكتورة
سارة بنت عبدالمحسن بن سعيد

عضو مجلس إدارة

سعادة الدكتورة
هنادي بنت فهد الحكير

عضو مجلس إدارة

صاحبة السمو األميرة
لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة



الهيكل التنظيمي
الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

المدقق المالي الداخلي 

مدير المساندة االجتماعية والتنموية مدير الشؤون القانونية

مدير  الشؤون اإلدارية والمالية

أخصائي اجتماعي )2( مشرف بيت مودة

أمين عهدة

محاسب

منسق العالقات العامة

منسق التسجيل والتوثيق

باحث قانوني )2(

منسق تمكين وتوعية المجتمعية

مساعد برامج حقوقية

سائق

منسق التدريب الحرفي والمهني

مساعد إداري )2(

مشرف التوعية والتدريب مشرف برامج حقوقية

مسؤول موارد بشرية

موظف استقبال

منسق تنمية الموارد المالية 

مدير العالقات العامة

منسق المتابعة والتقييم والجودة

مساعد إداري

منسق مشروع  التعاون
مع وزارة العدل

باحث قانوني مكاتب المساندة أخصائي اجتماعي )2(
بمحاكم األحوال الشخصية )10(

فريق المساندة اإلداري
)نظافة وحارس(

6
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التقرير المالي

اإليرادات 

1 التبرعات النقدية العامة

2 التبرعات النقدية المقيدة

3 اعانات الوزارة

4 التبرعات العينية

5 إيرادات االشتراكات

6 تبرعات الزكاة 

7 إيرادات االيجارات

8 إيرادات مركز شمل

9 تبرعات خدمية ومرافق

10 مبيعات وخصم ممنوح  

1 مساعدات الزكاة

2 المساعدات العينية 

3 المساعدات الخدمية

4 مساعدات الزكاة المشروطة

5 مصروفات األنشطة 

6 مصاريف جمع األموال 

7 المصروفات العمومية واإلدارية 

8 اهالك األصول الثابته

9 إطفاء األصول غير الملموسة

10 اهالك األصول االستثمارية 

11 خسائر أعاد تقييم عقارات استثمارية

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

1,602,095
9,063

225,096
89,761

48,600
2,648,031

954,099
2,069,160

750
3,837

786,675
93,381

750
135,213

5,887,577
364,274

1,230,992
49,817
51,780

263,156
583,002

7,650,4929,446,617 المصروفات  ريال سعوديريال سعودي
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8إنجازات الجمعية 
الـتـقــــريـــر الـســـنـوي 2020

اإلنجازات البرامجية

تـــم العمـــل وفقًا للخطة االســـتراتيجية واســـتطاعت الجمعيـــة بحمد الله تحقيـــق العديد من 
اإلنجـــازات علـــى الصعيديـــن البرامجي واإلداري وفقـــًا للنتائج التي تســـعى لتحقيقها من خال 

خطتها االســـتراتيجية وهي كالتالي:

الـنـتـيـجــة

1
أسر ناشئة واعية بجوانب وشؤون الحياة 

الزوجية وأهمية االستقرار األسري



9 الـنـتـيـجــة 1
أســر ناشــئة واعيــة بجوانــب وشــؤون الحياة 

الزوجيــة وأهمية االســتقرار األســري

أســر حديثــة الــزواج قــادرة علــى تحقيــق الـمـخــرجـــات
الســعادة الزوجيــة والحفــاظ على كيانها

التحديـــات  مواجهـــة  علـــى  قـــادرة  أســـر 
والمشاكل والحماية من التفكك األسري

االنتهــاء مــن تصميــم وإعــداد حقائــب تأهيــل حديثــي الــزواج وهــو برنامــج متخصــص يســاهم فــي 
تنميــة و تعزيــز قــدرات المتزوجيــن حديثــا فــي مرحلــة الــزواج المبكــرة مــن ســنة الــى 3 ســنوات لبنــاء 
أســرة مســتقرة واعيــة بحقوقهــا و واجباتهــا وقــادرة علــى التصــدي لــكل مــا يوجههــا مــن مشــاكل 
وصعوبــات ممــا يســاعد علــى الحــد من نســب الطــاق المبكرة، وكذلك دعمهم بمستشــارين اســريين 

متخصصيــن ليكونــوا لهــم مســاندا ومرشــدا ومعينــًا فــي هــذه المرحلــة.

تطويــر وتفعيــل الشــراكات مــع الجهــات المنفــذة لاستشــارات االجتماعية والنفســية واإلصــاح مجانًا 
لتحويــل الحــاالت المحتاجــة علــى مدار عــام 2020م.

حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات

1

2
111مستفيد
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10اإلنجازات البرامجية
الـتـقــــريـــر الـســـنـوي 2020

الـنـتـيـجــة

2
قوانين تنظيم العالقات 

األسرية بضمان حقوق األفراد



11 الـنـتـيـجــة 2
قوانيــن تنظيــم العاقــات األســرية 

بضمــان حقــوق األفــراد

قوانيــن وتشــريعات لمعالجــة الـمـخــرجـــات
القضايا االسرية بفعالية وعدل

دراسة مشروع مدونة األحوال الشخصية

الدراســة التنظيميــة لمشــروع االســتعالم عــن الحالــة االجتماعيــة 
والصحيــة النفســية والســجل القضائــي للمقلبيــن علــى الــزواج

تمت مواصلة أعمال كسب التأييد للمشروع بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

تم االنتهاء من وضع الصيغة النهائية للدراسة تمهيدًا لرفعها لوزارتي العدل والصحة.

1
1.1

1.2

بيئة عدلية مؤهلة 
لمعالجة القضايا األسرية

تنفيذ الدورة العاشرة من برنامج الحاضنة القانونية
تــم تنفيــذ الــدورة العاشــرة مــن برنامــج »الحاضنــة القانونيــة لألحــوال الشــخصية« بتأهيــل )30( مستشــارة قانونيــة، 
ــة المؤهــات للترافــع أمــام القضــاء وتقديــم االستشــارات القانونيــة فــي  ليصبــح العــدد اإلجمالــي لخريجــات الحاضن
ــة )35520(  ــة الحقوقي ــي الســاعات التطوعي ــغ إجمال ــة، حيــث بل ــا األحــوال الشــخصية )300( مستشــارة قانوني قضاي

ســاعة مــن قبــل الخريجــات مــن 2011م حتــى عــام 2020م. 
تــم تقديــم )3120( ســاعة تطوعيــة حقوقيــة مــن قبــل خريجــات الــدورة العاشــرة مــن برنامــج الحاضنــة القانونيــة لعــام 

2020م، وتــم تخصيــص هــذه الســاعات فــي األعمــال التاليــة:
 مساندة فريق العمل القانوني التابع لمركز شمل.

 العمل في إدارة الشؤون القانونية والبرامج الحقوقية في مقر الجمعية.

2
1.1

11
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12 الـنـتـيـجــة 2
قوانيــن تنظيــم العاقــات األســرية 

بضمــان حقــوق األفــراد

صندوق »مشورة« للمعونة القضائية: 

مشروع »اتفاقية تنظيم العالقة الوالدية«

مكاتب مودة للمساندة الحقوقية بمحاكم األحوال الشخصية

 تقديم )413( استشارة قانونية حضوريا وهاتفيا مجانية لمستفيدات الجمعية خال عام 2020 م.
 تقديم )29( استشارة قانونية لمستفيدات المحوالت من مراكز الحماية بمختلف مناطق المملكة. 

تــم إصــدار نظــام »التوثيــق« بتاريــخ 2020/07/10م، وقــد تضمــن النظــام إســناد بعــض اختصاصــات المحاكــم لكتــاب 
العــدل مــن بينهــا إبــرام االتفاقــات الخاصــة بالحضانــة والزيــارة والنفقــة بيــن ذوي الشــأن، وهــو مــا كان يهــدف لــه مشــروع 

اتفاقيــة تنظيــم العالقــة الوالديــة.

2.2

2.4

2.3

9353326الرياض

1501548661المدينة المنورة

90609555الدمام

57312511167مكة المكرمة

45017271238جدة

عدد المستفيداتالخدمات الحقوقية

3947 إجمالي منجزات المكاتب لعام 2020م

مجموع الصحائف

12725488
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13 الـنـتـيـجــة 2
قوانيــن تنظيــم العاقــات األســرية 

بضمــان حقــوق األفــراد

توفر الخدمات الحقوقية
المساعدة لألسر خالل وبعد الطالق

3
واصلــت جمعيــة مــودة تنفيــذ األعمــال المترتبــة عــن عقــد تشــغيل مراكــز 
شــمل لتنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة والحضانــة بمنطقــة الريــاض المبرم 

مــع وزارة العــدل، وقــد تمكنــت مــن تحقيــق المنجــزات التاليــة: 

مركز شمل )أ( غرناطة: 
     الذي تم افتتاحه بمدينة الرياض بتاريخ 2019/06/30م.

مركز شمل )ب( المرسالت: 
     الذي تم افتتاحه بمدينة الرياض بتاريخ 2018/09/01م.

مركز شمل )ج( السويدي:
    الذي تم افتتاحه بمدينة الرياض بتاريخ 2020/01/26م.

مركز شمل )ج( الخرج:
    الذي تم افتتاحه بمدينة الخرج بتاريخ 2019/06/19م.

523805طلبات دراسة حالة قبل الحكم
79399914أحكام زيارة المبيت

89378111أحكام زيارة االصطحاب
2521184أحكام نقل الحضانة
115174أحكام الرؤية داخلية

732944أحكام ورد بها إجراء التدرج والتهيئة
6217138عدد الملفات المغلقة نهائيًا 

9534عدد الملفات المغلقة مؤقتة 
6720عدد الملفات المعاد تفعيلها بعد اإليقاف المؤقت 

36820920124عدد الملفات المفتوحة 
2381252841 االستشارات االجتماعية والنفسية

39621860خدمات اإلرشاد القانوني
4627206عدد جلسات التهيئة

381243572عدد األحكام المعدلة باتفاق الطرفين
3945348عدد الحاالت المنفذة من المنزل تحت إشراف المركز

63666820432 اإلفادات والماحظات الموثقة حول حالة التنفيذ
3701328عدد حاالت النزاع ومحاضر الوقائع الحرجة

1017140عدد الشكاوى على جودة الخدمة / البيئة / اإلحالة
275116940عدد االستفسارات المباشرة حضوريًا

6825975065691عدد االستفسارات الهاتفية واإللكترونية
82280255247أحكام زيارة المبيت المنفذة فعليًا

1052122584968أحكام زيارة االصطحاب المنفذة فعليًا
130110أحكام نقل الحضانة المنفذة فعليًا

39619512913أحكام الرؤية الداخلية المنفذة فعليًا
30483405عدد الزيارات التعويضية المنفذة

العدد
شمل )ب( المرسات

العدد
شمل )ج( السويدي

العدد
شمل )ج( الخرج

العدد
شمل )أ( غرناطة
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الـتـقــــريـــر الـســـنـوي 2020



14 الـنـتـيـجــة 2
قوانيــن تنظيــم العاقــات األســرية 

بضمــان حقــوق األفــراد

مراكز شمل )د(
لتقديم خدمة

االستالم والتسليم

تم اســتام موافقة الوزارة على تخفيض فئة مركز شــمل الخرج من الفئة )ج( إلى الفئة )د( بتاريخ 2020/10/18م، 
وتــم إبــاغ لجنــة التنميــة باليمامــة مشــغلة مركــز شــمل )ج(، كمــا تــم البحــث عــن مقــر مائــم لتشــغيل نقطــة )د( فــي 

محافظــة الخــرج وتــم التعاقــد مــع لجنــة التنمية بالســيح فــي محافظة الخرج لتشــغيل فرع )د(.

فرع شمل الخرج

تم افتتاح )4( فروع لمراكز شمل من فئة )د(:

مجموع المستفيدين بمراكز شمل:

25/10/2020لجنة التنمية االجتماعية االهلية حي النسيم 

08/11/2020جمعية التنمية االسرية محافظة بني تميم  

18/10/2020جمعية التنمية االسرية محافظة شقراء 

20/12/2020لجنة التنمية االجتماعية بالسيح الخرج

33666 279182عدد األطفال 

20134 16394 عدد المنفذ له 

20134 16394عدد المنفذ ضده

المنطقة 

المستفيدين 

تاريخ بداية العقد والتشغيل 
إنجازات إدارة الشؤون

القانونية خالل عام 2020م

موقع مركز شمل فئة )د( في منطقة الرياض 

غرناطة

605

السويدي الخرجالمرسات

العدد الكلي للمستفيدين

مستفيدوصل عدد المستفيدين من خدمات مراكز شمل بمنطقة الرياض 
1109من الوالدين وأبنائهم

134غرناطة3700

 االنتهاء من تنفيذ الدورة 
العاشرة من برنامج الحاضنة 
القانونية واستكمال تدريب 

الخريجات عمليًا. 

 التعاون مع مركز الحماية 
االجتماعية وتقديم المساندة 

القانونية للحاالت الواردة لهم. 

 تفعيل ال 16يوم للقضاء على 
العنف ضد المرأة. 

 تفعيل اليوم العالمي للطفل. 
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نساء مطلقات متمكنات 

لتخطي محنة الطالق وآثاره



الـنـتـيـجــة 3
نساء مطلقات متمكنات

لتخطي محنة الطاق وآثاره

الـمـخــرجـــات
آثــار  لمواجهــة  مؤهــالت  مطلقــات  نســاء 
الطالق النفسية واالجتماعية واالقتصادية

1
تــم تســجيل ودراســة حالــة لعــدد )138( مســتفيدة جديــدة وإعــداد الخطــط التنمويــة التــي تحــدد 

احتياجاتهــم االجتماعيــة والتدريبيــة واالقتصاديــة ومتابعــة ســير الخدمــات المقدمــة لهــم.

 توقيــع مجموعــة مــن االتفاقيــات و الشــراكات فــي مجــال التدريــب و التوظيــف والتســكين ودعــم المشــاريع التــي تســاهم فــي دعــم 
المــرأة وتمكنهــا مــن الوصــول إلــى التمكيــن االقتصــادي الفعلــي وتعزيــز مبــدأ االكتفــاء الذاتــي و االنتقــال بهــن مــن االحتيــاج واالعتمــاد 

إلــى االســتقاللية واإلنتــاج.
ــدرة  ــز ق ــة لتعزي ــة المتنوع ــة واالقتصادي ــة و االجتماعي ــة مــن الخدمــات التنموي ــر مجموع ــون التنمــوي فــي توفي ــدوق ع  ســاهم صن
ــة 2020م )5413 ( مســتفيد ومســتفيدة. ــى نهاي ــدد المســتفيدين حت ــي ع ــغ إجمال ــث بل المطلقــات ومــن فــي حكمهــن وابنائهــن حي

الخطوات 
التطويرية 

التي تمر بها 
المستفيدة 

منذ تسجيلها 
في الجمعية 
إلى أن تصبح 

إمرأة مستقلة 
اقتصاديًا

ملخص أداء صندوق عون التنموي لعام 2020م:

5859131 1107315 مستفيدمستفيدمستفيد مستفيد

االستشارات واإلصاح األسريالدعم والمساعدات التمكين والتوظيفالتدريب والتأهيل

التسجيل

دراسة الحالة

إعداد خطة تنموية

بحث اجتماعي

سيدة متمكنة

تدريب وتمكين المستفيدة

16
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الـنـتـيـجــة 3
نساء مطلقات متمكنات

لتخطي محنة الطاق وآثاره

برامج التدريب والتأهيل التي تم تنفيذها خالل عام 2020م

خدمات الدعم والمساعدات التي تم تقديمها

برنامج جلسات التأهيل لما بعد الطالق 

11071896

برنامج التأهيل لسوق العمل 
)المهارات الوظيفية واإلدارية – السلوك الوظيفي - اللغة االنجليزية – الحاسب اآللي – مهارات السكرتارية(

برامج التدريب الحرفي
)فن الطهي – فن التجميل- تصفيف الشعر –إدارة المشاريع الصغير والتسويق اإللكتروني(

برنامج مودة التوعوي
)عبارة عن مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية التوعوية مثل التربية الوالدية

ميزانية االسرة - المجال القانوني – تطوير الذات – الحوار االسري - مهارات حياتية(

برنامج مهارتي للتدريب التقني 

برنامج تعليم القيادة واستخراج الرخص

اجمالي عدد حضور 
المستفيدات وابنائهم

اجمالي عدد
الساعات التدريبية

79تسكين منازل )شراء منازل – تسديد ايجارات- ترميم منازل(
162كسوه المالبس

5363سالل المواد الغذائية والتمور
213توفير المواصالت

80تبرعات عينية ومالية 
3سداد ديون ورسوم دراسية

48أجهزة كهربائية

عدد المستفيدات وابنائهم

التمكين

40 مستفيدةالتوظيف
275 جلسةجلسات فردية لإلرشاد المهني )حضوري – عن ُبعد(

70 فرصةتقديم فرص وظيفية

العدد

وفــي مجــال التمكيــن والتوظيــف والمســاهمة فــي تحســين الدخــل 
الشــهري للمســتفيدات فقــد تمــت اقامــة ورش تدريبيــة متخصصــة 
ــة  ــات الشــخصية واعــداد الســيرة الذاتي ــاز المقاب فــي مهــارات اجتي
وتوفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الشــواغر الوظيفيــة وفــرص عمــل 
لتناســب اغلــب المتقدمــات للبحــث عــن عمــل ومســتويات تعليميــة 

مختلفــة وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع جهــات توظيــف:

التمكين

40 مستفيدةالتوظيف
275 جلسةجلسات فردية لإلرشاد المهني )حضوري – عن ُبعد(

70 فرصةتقديم فرص وظيفية

العدد

وفــي مجــال التمكيــن والتوظيــف والمســاهمة فــي تحســين الدخــل 
الشــهري للمســتفيدات فقــد تمــت اقامــة ورش تدريبيــة متخصصــة 
ــة  ــات الشــخصية واعــداد الســيرة الذاتي ــاز المقاب فــي مهــارات اجتي
وتوفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الشــواغر الوظيفيــة وفــرص عمــل 
لتناســب اغلــب المتقدمــات للبحــث عــن عمــل ومســتويات تعليميــة 

مختلفــة وتوقيــع اتفاقيــات تعــاون مــع جهــات توظيــف:
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الـنـتـيـجــة 3
نساء مطلقات متمكنات

لتخطي محنة الطاق وآثاره

شعارات الداعمين لصندوق قياس أثر البرامج التدريبية والتوعوية 
عون لعام 2020م

قيــاس آثــر البرامــج التدريبيــة والتوعويــة مــن خــال نمــاذج )كنــت.. فأصبحــت( بخــط المســتفيدات لعينــة بعــدد 
)150( مســتفيدة تــم إلحاقهــم ببرامــج تنمويــة متعــددة المجــاالت خــال عــام 2020م كالتالــي:

قياس االحتياجات 
التدريبية إلعداد 
ووضع الخطة 
التدريبية لعام 

2019م

رصد آثر البرامج 
التدريبية على 

المستفيدات ونوع 
التغيير الُمكتسب 

من البرامج خالل عام 
2020م: 

ميزانية االسرة

تطوير الذات

مهارات التربيية الوالدية

التأهيل والدعم النفسي واالجتماعي

التوعية الحقوقية

اللغة اإلنجليزية

التأهيل لسوق العمل

تغيير السلوك السلبي ونمط الحياة

التكيف والتعايش مع الوضع الحالي

اكتساب مهارات حل المشكالت  وإدارة الضغوط

اكتساب مهارات ميزانية األسرة

التغير اإليجابي مع  مجتمعهم وأبنائهم

اكتساب مهارات ومعارف جديدة

اكتساب مهارات تربوية

التوظيف وارتفاع  نسبة الدخل الشهري

0160 140 100 40120 6080 20

نسبة قياس رضا 
المستفيدات 
من خدمات 

صندوق عون 
التنموي لعام 

2020م

مشاريع التدريب 
والتمكين

مشاريع الدعم 
والمساعدات

90%

95%
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الـنـتـيـجــة

1
إطار حوكمة ضابط وشفاف 

أساسه المعرفة في إتخاذ القرار

اإلنجازات اإلدارية

إنجازات الجمعية 

 حصــول جمعيــة مودة علــى درجة %97.1 في حوكمة 
اعمال الجمعيات الخيرية لدى وزارة الموارد البشــرية 

والتنمية االجتماعية.

 ISO( حصــول جمعيــة مــودة علــى شــهادة االيــزو 
9001:2015( فــي تطبيــق متطلبــات المواصفــات 

الدوليــة. القياســية 

 عملــت جمعيــة مــودة علــى التحــول الرقمــي واتمتــة 
الخدمــات والعمليــات.

 مشــاركة جمعيــة مــودة في تنفيذ مشــروع اســتدامة 
التميز المؤســس بقيادة قائدات فريق التحســين في 
إعــداد ثــاث منهجيــات )منهجيــه خارطــة المعنييــن، 
إدارة  منهجيــة  االجتماعيــة،  المســؤولية  منهجيــة 
المعرفــة( بهــدف تحويــل الممارســات غيــر الموثقــة 
بالخطــة  لتضمينهــا  وذلــك  موثقــة،  منهجيــة  إلــى 

ــراءات الداعمــة.  االســتراتيجية والسياســات واإلج
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2
نظام إداري ومالي واضح

وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية

اإلنجازات اإلدارية



21 الـنـتـيـجــة 2
نظام إداري ومالي واضح

وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية

عدد الموظفين في عام 2020 م 

بيان بعدد الموظفين الجدد بجمعية مودة الخيرية خالل عام2020م

تدريب الموظفات

1
2
3

322410

0 | 11 غادروا العمل1 | 1 غادر العمل01

9513

موظفين الجمعية

الربع األول

عدد الجهات المقدمة للدورات عدد المتدربين

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني

 مركز شمل ب مركز شمل أ
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الـتـقــــريـــر الـســـنـوي 2020



22 الـنـتـيـجــة 2
نظام إداري ومالي واضح

وضابط إلدارة وتشغيل الجمعية

أهم الدورات التدريبية التي تم الحاق الموظفات بها عام 2020م بهدف إكسابهن مهارات مهنية: 4
دورة مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب | 14

دورة طرق التواصل في بيئة العمل | 1

دورة التميز المؤسسي | 21

دورة إجراءات التقاضي امام ديوان المظالم | 1

دورة مهارات العرض الشفهي | 1

دورة اساسيات القيادة | 1

دورة ادارة الذات | 1

2020/01/27، مركز حلول الحوكمة

2020/05/06، دروب

 2020/04/15، ندى البكر وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

2020/05/04، معهد اإلدارة

2020/04/22، صندوق تنمية الموارد

2020/05/04، دروب طاقات

دورة تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في التعامل مع آليات حقوق اإلنسان الدولية التابعة لألمم المتحدة | 1
يومين بتاريخ 09-10/سبتمبر 2020هيئة حقوق اإلنسان

2020/04/22، صندوق تنمية الموارد البشرية

دورة تطوير اإلدارة المحاسبية في المنظمات | 1
2020/11/17 يوم، برامج البنك األهلي المجتمعية

ورشة عمل مفهوم الجودة | 14

دورة الجوانب القانونية لحماية المستهلك | 1

دورة فقه الوقف | 1

دورة مهارات المحادثة بالغة اإلنجليزية | 1

دورة امن المعلومات | 1

دورة معيار السامة المالية في الجمعيات االهلية | 1

دورة أولويات االسرة السعودية في ظل جائحة كارونا | 1

بتاريخ 2020/02/12، مركز حلول الحوكمة

2020/05/06، معهد اإلدارة العامة

7 ايام من تاريخ 2020/04/14، خبراء الوصايا واالوقاف

2020/04/03، دروب

2020/04/19، صندوق تنمية الموارد البشرية

11-12 /2020/05، من مركز غزارة لاستشارات

2020/05/07، وزارة الموارد البشرية

دورة دراسة الحالة الدكتور غانم | 2
مدة 5 أيام 2020/12/20معهد الخليج

دورة مدير التطوع في القطاع غير الربحي | 1

دورة االتصال الفعال في العمل | 1

دورة الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي | 1

دورة التحقيق اإلداري | 1

دورة مهارات العمل الجماعي | 1

دورة طرق اإلثبات في نظام المرافعات الشرعية | 2

5ايام بتاريخ 2020/02/09، أكاديمية الفوزان

2020/05/07، معهد اإلدارة

 2020/04/20، صندوق تنمية الموارد

03//2020/05، معهد اإلدارة

2020/04/22، صندوق تنمية الموارد البشرية

دورة بوابة استحقاق | 1
2020/09/09م جمعية الملك سلمان لإلسكان الخيري

2020/04/27، مكتب عبدا اللطيف النعيم

العاج المعرفي السلوكي للصدمات الناشئة عن العنف االسري | 1

3 أيام من تاريخ 01ديسمبر، مكتبة الملك فهد العامة

ورشة عمل آلية تطبيق نموذج تقييم األداء | 16

دورة الذكاء العاطفي | 1

دورة ثقافة العمل عن بعد | 1

دورة التكييف القانوني | 1

دورة التفكير االبداعي وحل المشكات | 1

دورة الجرائم المعلوماتية | 1

بتاريخ 2020/03/10 غانم العنزي

2020/05/05، معهد اإلدارة

2020/04/20، صندوق تنمية الموارد البشرية

2020/05/16، مركز الرؤية القانونية

2020/04/22، صندوق تنمية الموارد

2020/04/26، معهد اإلدارة

ورشة عمل غرفة الرياض  | 1

2020/02/24 
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عدد
المشاركات الخارجية 

اإلنخفاض بسبب الجائحة

نسبة اإلنجاز

%10
 القيمة المطلوبة
 القيمة المحققة

220

23 الـنـتـيـجــة 2
نظام إداري ومالي واضح

نسبة إنجاز مؤشرات الخطة التشغيلية لعام 2020موضابط إلدارة وتشغيل الجمعية

متوسط نسبة إنجاز مخرجات
الخطة التشغيلية لعام 2019م
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نسبة عدد مستفيدات برنامج 
التأهيل لما بعد الطاق

عدد المسفيدات من 
برنامج التأهيل لسوق 

العمل

نسبة عدد مستفيدات 
برنامج معًا لتوطين 

قطاع السياحة والفندقة 

نسبة عدد الخريجات 
الدورة العاشرة من 

برنامج الحاضنة القانونية

عدد المستفيدات من 
برنامج دعم تدريب قيادة 

المرأة للمركبات
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25 الـنـتـيـجــة 3
ضمان استدامة

عمل برامج الجمعية

عملــت الجمعيــة على عقد شــراكات مــع جهات داعمة مكنتها 
االســتدامة  لتحقيــق  دخلهــا  وزيــادة  أهدافهــا  تحقيــق  مــن 

لمشــاريعها وبرامجهــا.

التغطية اإلعالميةالدعم والمنح

مبلغ 7,000 ريال

مبلغ 60,400 ريال

مبلغ 24,000 ريال

بطاقات لبرنامج اكتساب التعاوني

مبلغ 375,000 ريال

مودة في التلفزيون واإلذاعةدعم الرعاة

دعم األوقاف

11

2

شركة عبد العزيز البراهيم الفاضل وأخوانه

مؤسسة اللؤلؤة الوقفية 

شركة ريم السعودية
شركة العثيم القابضة

مصرف الراجحي

مطلوب الروابط
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التغطية اإلعالميةعمل برامج الجمعية

مودة في الصحافة الورقية واإللكترونية  41خبرتم نشر2

 2020-10-07

2020-12-062020-11-24 2020-11-012020-07-10

جمعية مودة الخيرية تطلق مشروع صندوق 
عون لدعم المرأة المطلقة ومن في حكمها

اختتام برنامجمودة تمتلك مقرًا لها
)الحاضنة القانونية 
لألحوال الشخصية(

إطالق المشروع 
التدريبي للقيادة بدعم 

من مؤسسة اللؤلؤة 
الوقفية

»مودة« الخيرية تؤهل 
خريجات الشريعة 

والحقوق لتقديم 
االستشارات القانونية 

للمرأة

 2020-10-08

147 ألف خدمة 
حقوقية لصالح 81 ألف 

مستفيدة

2020-11-22

»مودة« تقيم ندوة التوعية المجتمعية 
للوقاية من العنف ضد المرأة األحد القادم

2020/07/07

جمعية مودة تواصل مهامها 
بتقدييم المساندة الحقوقية داخل 

المحاكم الشخصية

2020-11-09

جمعية »مودة« تطلق برنامج الحاضنة 
القانونية بـدورته العاشرة

2020-04-22

جمعية مودة تساهم في تحقيق 
االستقرار األسري

 2020-04-24

جمعية مودة تنظم محاضرة »عن بعد« 
بعنوان مهارات إدارة الضغوط النفسية، 

الثالثاء المقبل

بحضور صاحبة السمو الملكي األميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز الجمعية العمومية لجمعية مودة الخيرية

 2020-09-27

 2020-10-04

جمعية مودة الخيرية تختتم
)برنامج انطالقة( بتخريج )60( مستفيدة

 2020-10-12

جمعية مودة الخيرية 
تطلق برنامج )معًا 

لتوطين قطاع السياحة 
والفندقة( بدعم من 

مصرف الراجحي
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عمل برامج الجمعية

التغطية اإلعالمية

أنشطة خارجية للتعريف بالجمعيةمواقع التواصل االجتماعي 34

ربط برامج التواصل االجتماعي
)فيس بوك، تويتر ، انستقرام(

نشــر سلســلة مــن التغريــدات عــن برامــج مــودة للتعريــف عنهــا بشــكل يومــي طــوال الســنة 
علــى برامــج التواصــل االجتماعــي.

المشاركة في مهرجان عبق الماضي

 41,40040,045 1,355
3,217265 3,482

183
707

93
19
10
1

متابع

متابع

مشاهدة

متابع

تغريدة

وسم

وسم

وسم السجال الشعري

الوسوم من قبلنا

الوسوم المشاركين بها

عدد الرتويت

نسبة الزيادة20202019

586 121

وأنشــطة  للســيارات،  ومهرجــان  تراثيــة،  عروضــًا  ويشــمل 
مبهجة مع رواة القصص، باإلضافة إلى العروض المسرحية، 
واأللعــاب، ومنطقــة المنافســة، وعــروض األزيــاء التاريخيــة.
شــاركت مــودة فــي هــذا المهرجــان ووضعــت ركــن تعريفــي 

للجمعيــة وتــم بيــع كتــب وتيشــيرتات.

 2030 المملكــة  رؤيــة  مســتهدف  تحقيــق  فــي  لنســاهم 
ــز  ــوم لتعزي ــل هــذا الي ــم تفعي ــون متطــوع(؛ ت )بالوصــول لملي
التطــوع، وتحفيــز المتطوعيــن وتــم تصميــم بطاقــات شــكر 
#اليــوم  هاشــتاق   2 عــدد  فــي  بهــا  والتغريــد  للمتطوعيــن 
العالمــي للتطــوع #معــًا نســتطيع بالتطــوع ، عبــر حســابنا علــى 
توتيــر فقــط، كل شــخص تحتــوي البطاقــة علــى اســمه ويتــم 
اإلشــارة لحســاباتهم علــى توتيــر بعــد التأكــد مــن محتــوى 
الحســاب، وتــم التواصــل مــع ا. ايمان الهزاع مؤسســة ومديرة 
ــة للعمــل  ــى الرخصــة الدولي ــة عل ــاج التطوعــي، حاصل ــادي ت ن
التطوعــي حاصلــة علــى شــدة مديــر التطــوع، واخــذ موافقتهــا 
مبدئيــًا، لتســجيل محاضــرة بعنــوان )أخاق المتطوع( وتم نشــر 
ــوم التطــوع العالمــي الســعودي،  ــو فــي هاشــتاق #ي الفيدي

ــة. ــوب الخاصــة بالجمعي ــاة اليوتي ــه فــي قن وتحميل

اليوم العالمي السعودي للتطوع 5 ديسمبر 5

متطوع15 تم شكر

شكرًا لمساهمتك

في تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030
بالوصول لـ

ين
وع

ط
مت

 لل
ي

لم
عا

 ال
وم

الي

1,000,000 متطوع

الصورة
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الحمالت واألنشطة التي شاركت فيها الجمعية لعام 2020معمل برامج الجمعية 6

كلنا مسؤول

يوم المرأة العالمياليوم الوطني السعودي 90

حملــة تعاونــت كل الــوزارات والهيئــات بهــا لنشــر وزيادة 
الوعــي فــي ضــرورة االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة، وتــم 
تفاعــل مــودة مــع الهاشــتاق عــن طريــق برامــج التواصل 

االجتماعــي وعمــل ريتويــت للنصائــح مــن وزارة الصحــة.

ــاء  ــى أبن ــال الفــرح والســرور عل ــة أطلقتهــا مــودة إلدخ حمل
هاشــتاق  وانشــأنا  كورونــا،  جائحــة  مــن  المتضــررة  االســر 
للتسويق لـــلحملة عن طريق برامج التواصل االجتماعي وتم 
ــة ومشــاركتها فــي الهاشــتاق  ــم صــور خاصــة للحمل تصمي

تــم تخصيــص يــوم 23 ســبتمبر: يــوم وطنــي جــاء بقــرار 
مــن الملــك فيصــل بــن عبدالعزيــز عــام 1965، و تفاعلــت 
التواصــل  برامــج  طريــق  عــن  الهاشــتاق  مــع  مــودة 
الجمعيــة  داخــل  برنامــج  لعمــل  إضافــة  االجتماعــي، 

للمنســوبات.

يصــادف يــوم 8 مــارس مــن كل عــام، وهــو موعــد لاحتفــال 
بإنجــازات المــرأة فــي المجتمــع وفــي مجال العمــل، وتفاعلت 
مــودة عــن طريــق برامــج التواصــل االجتماعــي، حيــث تــم 
تصميــم كلمــة لــكل عضــو فــي مجلــس اإلدارة وتصميــم 

ــم مشــاركتها فــي الهاشــتاق ــذي وت ــر التنفي كلمــة للمدي

قــــدحملة الـ 16 يوم
#الثقة وهي حملــة للمناهضة للعنف 

ضــد المــرأة( تفاعــل مــودة مــع 
الهاشــتاق عــن طريــق برامــج 

التواصــل االجتماعــي

حملــة أطلقتهــا مؤسســة الملــك خالــد وهــي حملــة لتعزيــز 
ــة و انهــا قــد  ــات الخيري ــي تقدمهــا الجمعي ــد الت ــدور الرائ ال
الثقــة وقــد تفاعلــت مــودة مــع الهاشــتاق عــن طريــق برامج 
ــذي بعــدد 2  ــر التنفي التواصــل االجتماعــي ومشــاركة المدي

مقطــع فيديــو.

اليوم العالمي للتسامح

اليوم العالمي للطفل

مناســبة ســنوية تصــادف يــوم 16 نوفمبــر تحتفــي بها 
األمــم والشــعوب والمجتمعــات مــن اجــل ترســيخ 
قيــم وثقافــات التســامح واالحتــرام، وتفاعلــت مودة 
مــع الهاشــتاق عــن طريق برامــج التواصــل االجتماعي

ــز  ــر؛ لتعزي مناســبة ســنوية تصــادف يــوم 20 نوفمب
وقــد  األطفــال  بيــن  والتوعيــة  الدولــي  التعــاون 
تفاعلــت مــودة مــع الهاشــتاق عــن طريــق برامــج 

االجتماعــي. التواصــل 

يهــدف هــذا اليــوم لتســليط الضــوء علــى أهميــة 
االســرة فــي المجتمــع ودورهــا الفعــال فــي بنــاءة، 
وقــد تفاعلــت مــودة مــع الهاشــتاق عــن طريــق 

برامــج التواصــل االجتماعــي.

حملة أطلقتها مودة 
لمساعدة االسر المتضررة 
من جائحة كورونا، وانشأنا 

هاشتاق للتسويق 
لـلحملة عن طريق برامج 

التواصل االجتماعي 
وتم تصميم صور خاصة 
للحملة ومشاركتها في 

الهاشتاق

مبـادرة
مــــوّدة
العطاء

ماينسكت 
عـــــــــــــنـــــه

#اليومـ ـ العالميـ ـ لألسرة 
   15 مايو 2020

R I Y A D H  S U M M I T

قمة العشرين

قــررت المملكــة تنســيق اعمــال مجموعــة 
فــرص  اغتنــام   « شــعار  تحــت  العشــرين 
القــرن الحــادي والعشــرين للجميــع » وقــد 
تفاعــل مــودة مــع الهاشــتاق عــن طريــق 

برامــج التواصــل االجتماعــي.
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الـنـتـيـجــة 3
ضمان استدامة

أبرز إنجازات مودة7عمل برامج الجمعية

مؤسســة  مــن  جائزتيــن  علــى  الحصــول 
األميــرة صيتــه بنــت عبدالعزيــز للتميــز فــي 

العمــل االجتماعــي فــي مجــال:
 المبادرات والمشاريع الحقوقية.

 األبحاث والدراسات.

برنامــج أنطاقــة للتأهيــل لســوق العمــل 
ــل  لعــام 2020م برنامــج أنطاقــة للتأهي

لســوق العمــل لعــام 2020م

ســاهم صنــدوق عون في تحســين 
والبيئــة  المعيشــية  الظــروف 
الســكنية والمســاعدة فــي ســد 
المتقدمــات  مــن   87% احتيــاج 
يســعى  حيــث  الخدمــة،  لطلــب 
األمــن  تحقيــق  إلــى  الصنــدوق 
المفككــة  لألســر  االجتماعــي 
وذلــك مــن خــال تقديــم خدمــات 
تحقيــق  إلــى  تهــدف  متعــددة 
الذاتــي  واالكتفــاء  االســتقرار 

لألســرة قصص نجاح المستفيدات

حصلت جمعية مودة على شهادة 

حرصت جمعية مودة على إستدامة أعمالها وبرامجها وذلك بمبادرتها

طلبــت وزارة العــدل عــام 2014م،افتتــاح 
أول مكتــب نســائي للمســاندة الحقوقيــة 
محكمــة  فــي  المملكــة  مســتوى  علــى 
كأول  بالريــاض  الشــخصية  األحــوال 
للمــرأة  منظمــة  عمليــة  ممارســة 

العدلــي. القطــاع  فــي  الســعودية 

مؤسســات  لتمثيــل  مــودة  اشــراك 
المجتمــع المدنــي لــدى )هيئــة الخبــراء( 
فــي مجلــس الوزراء، باإلضافــة إلى تمثيل 
مؤسســات المجتمــع المدنــي الســعودي 

فــي المحافــل الدوليــة

صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم

اطاق
صندوق مشورة

الـــذي يعـــد أول صنـــدوق خيـــري يقـــدم 
القضائيـــة المعونـــة 

العــدل  وزارة  تبنــت  حيــث   2017 عــام  فــي 
المقتــرح ضمــن مبادراتهــا في برنامــج التحول 

الوطنــي.

لتقديم خدمة ذات جودة عالية 
تضمن رضا مســتفيديها وجميع 
ــة  ــة ذات الصل األطــراف المعني
وتوثيــق  والخارجيــة،  الداخليــة 
منظومــة إداريــة للجــودة وفــق 

المعاييــر الدوليــة..

يحقق لها اإلستمرارية في تقديم برامجها و أنشطتها وخصصت جزء منه كمقرًا لها، بقرار مجلس االدارة بتاريخ 19 نوفمبر 2019م

 iso:9001:2015

بشراء مبنى استثماري

مودة في عين المغردين 8

مطلوب الروابط
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عمل برامج الجمعية

شركاء النجاحرضا المعنيين لجمعية مودة الخيرية لعام 2020م9 10

%100

%94

%100

%80
نسبة رضا الموردين

نسبة رضا المتطوعين

نسبة رضا الداعمين

نسبة رضا أعضاء الجمعية
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قصص النجاح
بقلم المستفيدات
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