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جمعية موّدة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره إىل اإلسهام يف التنمية الوطنية وتعزيز املساهمة يف إدارة املجتمع تسعى 
وتطوير الوضع الحقوقي للمرأة لتعزيز مكانتها لدى املجتمع السعودي ، باإلضافة إىل تحقيق االستقرار  واألمن 
األسري عبر برامج تنمويــة مستدامة اجتماعًيا، للحد من نسب الطالق واآلثار املترتبة عليه ، من خالل العمل عىل تنفيذ خطة 
استراتيجية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين ، باإلضافة إىل سياسة إدارة املخاطر ، ضمن إطار حوكمة 
ضابط وشفاف لتحقيق ممارسة املجلس لدوره بفاعلية وكفاءه أساسه املعرفة يف اتخاذ القرار ، وااللتزام باألنظمة واللوائح 
التي تشهدها اململكة عىل مختلف املستويات االقتصادية  بوزارة العمل والتنمية االجتماعية ، يف مواجهة التحوالت الكبرى 

واملالية واالجتماعية.
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كل شيء يف هذا العالم يبدأ بذرة صغيرة، ينمو ويكبر ليصبح عظيمًا.. هكذا بدأت مودة، بفكرة صغيرة، وهدف كما 
كبير، وطموحات جبارة تزاحم غيوم السماء.

ابتدأت رحلة الفكرة الصغيرة بالعمل الجاد واالجتهاد، وأخَذ الحلم ينمو ويترعرع بين أيدينا حتى وصلنا إىل ما نحن عليه 
اليوم عىل أرض الواقع »جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره«

انبثقت فكرة الجمعية من املجتمع وإليه، أساسها العمل التطوعي والخيري.. وكان الهدف منها هو التعبير عن إرادته ومحاكاة 
همومه وأولوياته؛ فركزت عىل نواته األساسية »األسرة« وصبت جام اهتمامها عىل أخطر ما قد يواجها ويهدد استقرارها وهو 
الطالق؛ تلك املعضلة املجتمعية التي تدق ناقوس الخطر بأعدادها املتزايدة ونسبها اآلخذة باالرتفاع، وتفرضها ضرورة الحس 

باملسؤولية؛ لذا..
إيجاد  إىل  أوصلتها  وأبحاث  دراسات  املستدامة مرتكزة يف عملها عىل  التنمية  لتحقيق  استراتيجية محددة  الجمعية  اتبعت 

حلول مبتكرة لتطويع املصاعب والتحديات وقلبها إىل إنجازات وقائية وعالجيًة للقضايا األسرية.
عىل  واملبنية  والعملية  الواقعية  األهداف  تحديث  استراتيجية عمادها  عىل  ارتكزت  التي  النبيلة  رسالتنا  فندنا  فقد  وعليه 
استشراف املستقبل، وتطويرها بشكل مستمر؛ وسعينا بدًأ بترسية مجتمع واٍع بأسباب تماسك األسرة ونواقضها، وكيفية 

الحد من الطالق ومعالجة آثاره السلبية إن وقع.
األسرية، وذلك  والحقوق  للعالقات  املنظمة  واإلجراءات  التشريعات  من  متكاملة  منظومة  تكوين  إىل  جاهدين  سعينا  كما 
بالتعاون والتكامل مع الجهات املعنية من وزاراٍت ومحاكم، وكنا خير عوٍن ألصحاب القرار عبر تبنينا لعدة مبادرات وأفكار 

نفخر بأن تدمغ باسم »مودة« ويكون لنا شرف السبق بها.
ومن ثم عِملنا ونعمل عىل إيجاد مطلقة – ومن يف حكمها – قادرة وأبنائها عىل تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره؛ عن 
طريق التدريب والتأهيل الذي توفره »مودة« يف إطار مبادراتها ومشاريعها املستمرة واملتجددة والتي تركز من خاللها عىل 

تعزيز استقاللية املرأة وتمكينها الفعيل، فتغدو امرأة مستقلة، منتجة، واألهم أن تكون عضوًا نافعًا يف مجتمعها.
هذه هي رسالة الجمعية السامية التي تؤهلها لالنضمام اىل مجتمع املستقبل عبر اللحاق بركب التنمية استنادًا إىل التخطيط 
املبني عىل النتائج طويلة األمد؛ وللسعي وراء أهدافنا عملنا بجد وقمنا بالتركيز عىل العنصر البشري واستقطاب كادر وظيفي 
مؤهل، متمكن، ومنتج، قادٌر عىل العمل والعطاء بما يكافئ الطموح الكبير الذي يتملكنا ملجابهة الواقع وتحدياته، واملستقبل 

وتوجهاته.
التحول  التي طرأت مؤخرًا عىل كافة األصعدة، اجتماعيًا، اقتصادياً، وثقافيًا؛ وتزامن ذلك مع برنامج  التحوالت  ويف ضوء 
رؤية  أهداف  ويخدم  ويتالئم  يتماشى  الذي  القويم  السبيل  إىل  ره  ويسيِّ التحول  هذا  ويهندس  يرتب  الذي   2020 الوطني 
اململكة 2030؛ فقد عزمت »مودة« عىل االنخراط والتأثير وأصرت عىل أن تضحي جزءًا فاعاًل من هذا التحول، وركنًا متينًا من 

أركانه الشامخة.
وقبلًة  املعانية،  والنساء  املتنازعة  األسر  إليه  تتوجه  حانيًا  ملجًأ  فباتت  املجتمع؛  يف  بقوة  ووجودها  اسمها  فرضت  أنها  كما 

ُق آثارًا ملموسة محسوسة عىل أرض الواقع. للمانحين والداعمين يرون فيها الثقة واإلنجاز، وجدوى العطاء والعمل يتخلَّ

كلمة رئيسة 
مجلس اإلدارة
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سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة

الذكر،  سالفة  اإليجابية  املؤشرات  هذه 
عن  واضحة  صورة  رسم  يف  أسهمت 
ثقة  عىل  بفضلها  حازت  الجمعية، 
باالستعانة  بدًأ  تمثلت  مة  قيِّ حكومية 
مكاتب  يف  وتجربتها  »مودة«  بخبرة 
األحوال  ملحاكم  التابعة  الحقوقية  املساندة 
ملقترحات  تبنيها  ثم  ومن  الشخصية. 
»صندوق  مشاريع  رأسها  وعىل  الجمعية 
ضمن  وإدراجها  الزيارة«،  و«بيوت  النفقة« 
 .2020 الوطني  التحول  برنامج   خطط 
املشرفة  الثقة  هذه  تكللت  فقد  وأخيرًا، 
باألمر امللكي السامي القاضي بإبرام مذكرة 
تجربة  من  لإلفادة  الجمعية  مع  تفاهم 
تشريف  ذلك  ويف  القانونية«؛  »الحاضنة 

كبير لنا وتثمين لعطائنا..
نحن نعمل عىل أن نكون جهة أهلية خيرية 
أهداٍف  ذات  حكوميًا،  مدعومة  مؤثرة، 
ورسالة  مشّرفة،  ومخرجاٍت  معلومة، 
قلب  يف  راسخة  ثقة  واألهم..  واضحة، 
كإداريين،  يحركنا  ويقين  وإيمان  الجميع 
،مستفيدات  منسوبين  موظفين، 

ومستفيدين.
لقد أرسينا أسسنا املتينة وبدأت ثمار عملنا 
البقاء واالستمرارية،  وجهدنا تنضج.. لكن 
والسير نحو التطور واملستقبل بخطًى ثابتة 
وواثقة هو ما نطمح إليه،، نحن نكبر بكم..
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نظرة عامة

رؤيتنا

رسالتنا

أهدافنا
االستراتيجية

جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره يف منطقة الرياض ، جمعية تنموية  غير ربحية 
متخصصة ُتعنى باستقرار األسرة السعودية وصحتها ، وتهدف اىل الحد من نسب الطالق يف 

املجتمع السعودي ومعالجة آثاره.
تم تأسيس الجمعية بقرار وزارة الشؤون االجتماعية سابقًا رقم / 592 تاريخ 10/5/1430هـ.

أسرة مترابطة واعية ، ومجتمع آمن مستقر 

املشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة 
ومستدامة للحد من الطالق وآثاره 

1. مجتمع واًع بأسباب تماسك األسرة ونواقصها وكيفية الحد 
من الطالق ومعالجة آثاره . 

2. منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات املنظمة 
للعالقات والحقوق األسرية .

3. مطلقة – ومن يف حكمها – قادرة وأبنائها عىل تخطي تجربة 
الطالق ومواجهة آثاره.
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قيمنا الحاكمة

التكامل

التعاون

الشفافية

الريادة والتميز  

املسؤولية

التكامل

االبتكار

الجودة  

تقديم
منظومة شاملة

ومتكاملة من الخدمات 
للمستفيدات واملستفيدين 

من خالل التنسيق مع 
الجهات الحكومية واألهلية 

املختصة وتجنب
اإلزدواجية

العمل معا وبإيجابية 
للنهوض بالجمعية 

وتحقيق أهدافها

إستحداث حلول غير 
مسبوقة وإيجاد طرق 

وأساليب ونماذج مبتكرة 
لتعزيز جودة العمل وتحقيق 

األهداف

إتقان العمل بشكل يعزز 
األثر ويحقق األهداف 
بكفاءة وفاعلية عالية

التعامل بمصداقية 
ووضوح مع فريق 
العمل وأصحاب 

العالقة

اإلنفراد والتفوق يف 
األنشطة التي تقدمها 

الجمعية

التزام باملهنية 
يف العمل وبقيم 

الجمعية عند التعامل 
مع أعضاء الفريق 
وأصحاب العالقة

التطور املستمر ودمج 
املعرفة واملعلومات 
والخبرات يف عمل 

الجمعية بشكل دائم 
لتحقيق االهداف
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مجلس 
أعضاء مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثارهاإلدارة

صاحبة السمو امللكي األميرة

سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة األستاذة

لطيفة بنت حمد بن محمد بن سعيدان
نائب رئيس مجلس االدارة

سعادة األستاذة

نوف بنت ابراهيم بن سعيدان
أمين عام

سعادة األستاذة

مضاوي بنت محمد عبد الرحمن آل الشيخ
عضو مجلس إدارة

صاحبة السمو امللكي األميرة

نجالء بنت سطام بن عبدالعزيز
عضو مجلس إدارة

سعادة األستاذة

الجوهرة بنت عبدالرحمن املوسى
أمين صندوق

صاحبة السمو امللكي األميرة

لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز
عضو مجلس إدارة

صاحبة السمو األميرة

جواهر بنت فهد بن عبداهلل
عضو مجلس إدارة

سعادة األستاذة

منيرة بنت احمد بن حامد الغامدي
عضو مجلس إدارة
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الهيكل
الجمعيةالتنظيمي

العمومية

مجلس
اإلدارة

المدقق 
المايل 

الداخيل 

المدير 
التنفيذي

مدير
المساندة 
االجتماعية 
والتنموية

اخصائي  
اجتماعي

)2(

منسق
العالقات
 العامة

أمين
عهدة

موظف
استقبال

منسق
التسجيل 
والتوثيق

باحث
قانوني

)2(

مساعد
سائقبرامج حقوقية

اخصائي  
اجتماعي

)2(

باحث قانوني 
مكاتب المساندة 
بمحاكم األحوال 

الشخصية )10(

فريق
المساندة االداري 
)نظافة وحارس(

مساعد
اداري

)2(

منسق
التدريب
الحريف 
والمهني

منسق تمكين 
وتوعية 

المجتمعية 
)شاغر(

مدير 
الشؤون اإلدارية 

والمالية

مساعد
اداري

مدير
العالقات

العامة

مشرف
التوعية

والتدريب

منسق تنمية 
الموارد الماليه

مدير الشؤون 
القانونية

منسق
المتابعة 
والتقييم 
شاغر 2017

مسؤول
محاسبموارد بشرية

مشرف بيت 
مودة

مشرف برامج 
حقوقية

منسق
مشروع التعاون 
مع وزارة العدل 

)شاغر(
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التقرير 
املايل

ريال سعوديبلغت املصروفات لعام 2017 م :  7,152,041

املصروفات للعام 2017م

املساعدات النقدية 
والزكاة

املساعدات العينية

مصروفات 
األنشطة

املصروفات 
العمومية واالدارية

اهالك األصول 
الثابتة

اطفاء األصول 
الغير ملموسة

1,141,200

236,080

4,046,759

1,578,117

148,670

1,215
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11,309,950ريال سعوديبلغت االيرادات للعام 2017م:

االيرادات للعام 2017م

التبرعات العامة

التبرعات املقيدة

الزكاة

ايرادات االيجارات

إيرادات االشتراكات

ايرادات االنشطة

تبرعات دعم االنشطة

التبرعات العينية

اعانات الوزارة

التبرعات الخدمية

5,159,850

65,707

3,481,864

562,400

86,000

325,069

567,735

244,012

750,000

67,313
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إنجازات الجمعية
تم العمل وفقًا للخطة اإلستراتيجية لتحقيق العديد من 
البرامجي و اإلداري  اإلنجازات للجمعية عىل الصعيدين 

وفقًا للنتائج كالتايل:

 تنفيذ 6 دورات تدريبية من برنامج تأهيل املقبلين واملقبالت 
الشؤون اإلجتماعية   و  التنمية  ، بدعم من وزارة  الزواج  عىل 

لتأهيل ) 180 ( شاب و شابة .

 العمل عىل الدراسة االستطالعية لواقع املمارسات الوالدية 
تجاه االبناء بعد الطالق بالتعاون مع مركز االبحاث بجامعة  
املمارسات  أبرز  للتعرف عىل   ، عبدالرحمن  بنت  نورة  االميرة 
بعد  تكيفهم  يف  واملؤثرة  الطالق  بعد  األبناء  تجاه  الوالدية 

هذه املرحلة .

النتيجة األوىل

املخرجات

مجتمع واع بأسباب تماسك 
االسرة ونواقضها وكيفية الحد 

من الطالق ومعالجة آثاره السليبة 

شباب وشابات واعين بواجباتهم 
وحقوقهم الزوجية واألسرية
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بناًء عىل ارتفاع نسبة ظاهرة الطالق املبكر لدى فئة حديثي 
قضايا  مؤشر  حسب  سنوات   3 اىل  القران  عقد  من  الزواج 
االحوال الشخصية  لوزارة العدل ، عليه بادرت جمعية مودة 
حديثي  لتأهيل  حياتي  شريكي   ( مبادرة  طرح  و  بتصميم 
الزواج ( من االزواج و الزوجات من خالل الحاقهم ببرنامج 
متخصصين  اسريين  بمستشارين  دعمهم  و  ُمكثف  تدريبي 

لتقديم املساندة واالرشاد.

هذا وقد حازت املبادرة عىل منحة برنامج األميرة صيتة الدامر 
التنموي لعام2017م ، ليتم إعداد وتنفيذ املشروع  يف عام 

2018م.

لإلستشارات  املنفذة  الجهات  مع  الشراكات  وتفعيل  تطوير 
ملكتب  الحاالت  لتحويل  واإلصالح  والنفسية  اإلجتماعية 
مودة لتقديم اإلستشارات اإلجتماعية مجانًا ، حيث بلغ عدد  
مركز  يف  ملودة  التابعة  االستشارية  الوحدة  يف  االستشارات 

امللك سلمان االجتماعي )42( استشارة. 

مجتمع واع بأهمية االستقرار األسري 
ومدرك ملقوضات التماسك االسري 

خدمات متاحة ملعالجة القضايا األسريةوكيفية تجنبها
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 منظومه متكاملة من التشريعات 
واإلجراءات املنظمة للعالقات 

والحقوق االسرية

املخرج األول

 تم خالل العام 2017م االنتهاء من إعداد مشروع «مدونة 
إقراره  واقتراح  السامي  للمقام  ورفعه  الشخصية»  األحوال 
والحقوق  األسرية  العالقات  لتنظيم  ملزم  نظامي  كمرجع 

الناشئة عنها.

الوثائق  من  الشخصية  األحوال  مدونة  مشروع  ويتكون   
التالية:

1. مدونة األحوال الشخصية:
االسالمية,  الشريعة  عىل  مبنية  نظامية  موادًا  وتتضمن 
الشخصية  األحوال  مدونات  يف  املعروفة  األحكام  وتشمل 
يف املوضوعات التالية : الزواج, الفرقة بين الزوجين, األهلية 

والوالية, اإلرث, الوصية, والوقف.

2. املذكرة اإليضاحية ملدونة األحوال الشخصية:
تستدعيه  ما  بحسب   – إضافة  مع  املدونة  مواد  وتتضمن   
تسبيب  أو  أخرى  بمواد  ربطها  أو  للمادة  شرح   - الحاجة 
الختيار األقوال, وذكر األدلة, وأقوال العلماء يف املسائل, أو 

إيراد النصوص النظيرة يف القوانين املقارنة. 

3. األعمال التحضيرية:
وفقًا  ومعالجتها  دراستها  ونتائج  املشكلة  املسائل  وتتضمن 

ملا ييل:
 أقوال الفقهاء املتقدمين واملعاصرين من األفراد واملجامع.

 القوانين الخليجية والعربية املعاصرة.
 ما استقرت عليه الفتوى يف اململكة.

 ما استقرت عليه األحكام القضائية يف اململكة.
 االتفاقيات واملواثيق الدولية التي انضمت لها اململكة.

 رؤية فريق عمل املدونة الفقهية حول املسائل املشكلة.
 القول الراجح وسبب الترجيح ومن قال به.

قوانين وتشريعات ملعالجة القضايا 
االسرية بفعالية وعدل:

أ. دراسة مشروع مدونة األحوال الشخصية 

إنجازات الجمعية
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بينة  »مشروع  إعداد  من  االنتهاء  العام  هذا  خالل  تم   
لالستعالم اإللكتروني«, الذي يقترح توفير خدمات اختيارية 
االجتماعية  الحالة  معلومات  طرف  لكل  توفر  للخاطبين 
والصحية النفسية والسجل الجنائي واالئتماني للطرف اآلخر, 

بحيث يتم تطبيق املشروع من قبل وزارة العدل. 

 كما تم االنتهاء من مرحلة بناء وإعداد الدراسة التنظيمية 
والتقييم  املراجعة  بمرحلة  والبدء  »بينة«,  ملشروع  الشاملة 
العدل  لوزراتي  ورفعها  للدراسة  النهائية  الصيغة  لوضع 

والصحة مطلع العام املقبل القتراح تطبيق املشروع.

ملشروع  الداعمة  املقترحة  املشاريع  من  عدد  إرفاق  تم  كما   
األسرة  تواجه  التي  املشكالت  استقصاء  خالل  من  املدونة, 
املناسبة  الحلول  واقتراح  يطرأ  وما  استقرارها  وتهدد 
هذه  وتتمثل  واإلقليمية,  املحلية  التجارب  من  باالستفادة 

املشاريع املقترحة فيما ييل:  

1. مشروع النظام اإلجرائي لقضايا األحوال 
الشخصية: 

الذي يتضمن إجراءات قضائية مقترحة لتنظيم عمل املحاكم 
وتسهيل  الشخصية,  األحوال  قضايا  يف  بالنظر  املختصة 
اإلجراءات القضائية املتبعة لحل املنازعات األسرية بما يحفظ 

كيان األسرة ويحمي حقوق أفرادها.

2. مشروع الالئحة التنظيمية والداخلية ملكاتب 
الخدمة االجتماعية بمحاكم األحوال الشخصية.

3. الدليل االرشادي ملراكز تنفيذ الزيارة والحضانة.

4. التوصيات الختامية امللحقة:

تواجه  التي  املشكالت  من  عدد  لعالج  فاعلة  حلواًل  وتتضمن 
األسرة السعودية وتهدد استقرارها.

ب. الدراسة التنظيمية ملشروع «بينة» 
لالستعالم عن الحالة االجتماعية والصحية 
النفسية والسجل القضائي للمقلبين عىل 

الزواج:

ورشة عمل ملشروع بينة
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ج. رصد التطورات الحقوقية الحاصلة 
للمرأة السعودية ونشرها

املخرج األول

تم خالل هذا العام رصد القرارات والقوانين التي صدرت باململكة خالل الفترة ما بين )2013-2017(م وهدفت إىل تمكين 
وتنمية املرأة السعودية, كما تم نشر هذه التطورات الحقوقية يف موقع الجمعية اإللكتروني وحساباتها لدى مختلف وسائل 
التواصل االجتماعي, بهدف تسليط الضوء عىل اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير الوضع الحقوقي للمرأة وتعزيز مكانتها لدى 

املجتمع السعودي.

التطورات الحقوقية الحاصلة لصالح المرأة السعودية
من العام ٢٠١٣م حتى ٢٠١٧م

صدور األمر السامي المتضمن توجيه الجهات 
الحكومية بتحفيز التوظيف النسائي يف مجال 

أمن المعلومات واالتصاالت

صدور األمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة

صدور األمر السامي المتعلق 
بتوجيه الجهات الحكومية بعدم  
مطالبة المرأة بموافقة ويل األمر 

عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء 
اإلجراءات الخاصة بها مالم يكن 
هناك سند نظامي لهذا الطلب.

حق العمل

٩ سبتمبر ٢٠١٧ م٥ مايو ٢٠١٧ م

تعزيز أهلية المرأة القانونية 

٤ مايو ٢٠١٧ م

صدور توجيهات وزارة التعليم لجميع قطاعاتها بعدم مطالبة المرأة بالحصول عىل موافقة  ويل 
األمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء االجراءات الخاصة بها مالم يكن هناك سند نظامي لهذا 

الطلب, كما اشتملت توجيهات الوزارة عىل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل وتوفير وسائل 
النقل المناسبة لمنسوبات الجهة من النساء وذلك حسب اإلمكانات المتاحة.

تعزيز أهلية المرأة القانونية 

٧ يوليو ٢٠١٧ م

 التطورات
الحقوقية

الحاصلة لصالح
المرأة السعودية

٢٠١٧م

الحقوق األسرية
تمكين األم من التقدم للمحكمة لطلب إصدار صك 

قضائي يثبت حضانتها ألطفالها دون إلزامها برفع 
دعوى ضد األب,  يف حال كان األطفال بحضانتها 
فعًال, ويف حال عدم وجود منازعة عىل حضانتهم, 
عىل أن تقدم األم للمحكمة األدلة النظامية  التي 

ثبت صالحيتها للحضانة وأن األطفال 
بحضانتها فعًال.

صدور توجيهات وزارة العدل للمحاكم 
اإلبتدائية ومحاكم اإلستئناف باألخذ بالمبدأ 
الذي فرضته المحكمة العليا، القاضي بحث 

الفتاة البالغة باختيار من تقيم معه من 
والديها، يف حال انفصالهما، وأكدت أنه 

ال حضانة عىل الفتاة البالغة وإن 
تقدم أحد الوالدين بدعوى 

مطالبًا حضانتها.

أغسطس ٢٠١٧ م ٨

تعزيز أهلية المرأة القانونية 
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تم االنتهاء من إعداد مشروع النظام وإلحاقه بمشروع املدونة 
الذي تم رفعه للمقام السامي خالل هذا العام 2017م.

 تقديم )513( استشارة قانونية هاتفية وحضورية مجانية 
ملستفيدات الجمعية خالل العام 2017م.

 بناء قاعدة بيانات تضم )58( محامي ومحامية من جميع 
الجمعية  مستفيدات  عن  للترافع  متطوعين  اململكة  مناطق 

ذوات الدخل املحدود. 
بمحامين  الجمعية  مستفيدات  من  حاالت   )3( ربط   

متطوعين للترافع عنهن يف القضايا األسرية التي تخصهن.
االجتماعي  سلمان  امللك  مركز  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع   
باحثات  يضم  ملودة  تابع  املركز  يف  استشارية  وحدة  الفتتاح 
املجانية  القانونية  االستشارات  لتقديم  مؤهالت  قانونيات 

لزائرات املركز.
املرأة  »توعية  بعنوان  الوفاء  بجمعية  توعوية  دورة  إقامة   
بتقديمها مشرفة  قامت  بتاريخ 2017/11/9م,  بحقوقها« 

البرامج الحقوقية.
 اقامة ورشة عمل بعنوان »حقوق وواجبات الطالب الجامعي 
والعامل« بجمعية النهضة الخيرية بتاريخ 2017/11/23م’ 

قامت بتقديمها مساعدة البرامج الحقوقية. 

املختصين  القضاة  لتأهيل  التدريبي  االحتياج  تحديد  تم 
وتضمينها  بفعالية,  والزوجية  األسرية  القضايا  مع  للتعامل 
ورفعها  املدونة  بمشروع  امللحقة  الختامية  التوصيات  يف 

للمقام السامي.

القانونية  »الحاضنة  برنامج  من  السابعة  الدورة  تنفيذ  تم   
لألحوال الشخصية« بتأهيل )27( مستشارة قانونية, ليصبح 
أمام  للترافع  املؤهالت  الحاضنة  لخريجات  اإلجمايل  العدد 
األحوال  قضايا  يف  القانونية  االستشارات  وتقديم  القضاء 

الشخصية )210( مستشارة قانونية. 
قبل  من  حقوقية  تطوعية  ساعة   )3240( تقديم  تم   
خريجات الدورة السادسة من برنامج الحاضنة القانونية, وتم 

تخصيص هذه الساعات يف األعمال التالية : 
واملكتوبة  الشفهية  القانونية  االستشارات  تقديم   
ملراجعات مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمحكمة 

األحوال الشخصية.
مودة  لبيت  التابع  القانوني  العمل  فريق  مساندة   

للزيارة األسرية.

املخرج الثاني

بيئة عدلية مؤهلة  ملعالجة القضايا األسرية 

أ. مشروع النظام اإلجرائي لقضايا األحوال 
الشخصية:

د. صندوق »شور« للمعونة القضائية:

ب. حصر االحتياجات التدريبية املقترحة 
لقاضي األسرة ومعاونيه ورفعها 

للجهات املختصة: 

ج. تنفيذ الدورة السابعة من برنامج 
الحاضنة القانونية:

وحدة مودة االستشارية االجتماعية والقانونية يف مركز امللك سلمان االجتماعي
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 تم العمل عىل تنمية مهارات الباحثات القانونيات العامالت 
املستفيدات  مع  التعامل  يف  الحقوقية  املساندة  بمكاتب 
وتقديم الخدمات لهن بكفاءة وفعالية, من خالل إلحاقهن 

بدورة »التميز يف خدمة العمالء«. 
 عقد لقاء يجمع العامالت بمكاتب املساندة بعضوات مجلس 
اإلدارة يف مقر الجمعية بالرياض, ملناقشة سير العمل وتقديم 

االقتراحات التطويرية وبحث إمكانية تحقيقها. 
تحقيق  الحقوقية  للمساندة  مودة  مكاتب  استطاعت   

املنجزات التالية : 

هـ. مكاتب مودة للمساندة الحقوقية 
بمحاكم األحوال الشخصية:

مجموع القضايا عدد املستفيداتعدد الخدمات الحقوقيةاملكتب 
الرياض

املدينة املنورة
الدمام

مكة املكرمة
جدة

3165
6697
6124
7128

10717

7497
13584
6727
7167

14413

15000

12000

9000

6000

3000

0

6220
4299
3124
5206
5667

338314938824516مجموع انجازات املكاتب

الرياض املدينة املنورة الدمام مكة املكرمة جدة
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املدونة مقترح  بمشروع  امللحقة  الختامية  التوصيات  تضمنت 
واألحداث  األسرة  بقضايا  خاصة  ودوائر  أسرية  شرط  إيجاد 
تابعة للنيابة العامة, كما اشتمل مشروع »النظام اإلجرائي 
لعمل  منظمة  قواعد  عىل  الشخصية«  األحوال  لقضايا 
واختصاص الشرط األسرية ودوائر األسرة واالحداث بالنيابة. 

قبل  من  الوالدية  العالقة  اتفاقية  اعتماد  العام  هذا  خالل  تم 
بعد  الوالدية  العالقة  لتنظيم  نموذج  إلعداد   ، اإلدارة  مجلس 
انفصال االبوين ورفعها ملعايل الوزير لعام 2018م, باالسترشاد 
اإلمارات  بدولة  الشارقة  إلمارة  واملميزة  الرائدة  بالتجربة 
األسرة  تعين  التي  التوفيقية  الحلول  إيجاد  بهدف  الشقيقة, 
عىل تخطي املشكالت التي تواجهها بعد الطالق, بشكل يحفظ 
حقوق أفرادها, ويجنبهم أية نزاعات مستقبلية قد تحملهم إىل 
اللجوء للمحاكم إلقامة الدعاوى القضائية, وبصورة تخفف من 
األحوال  قضايا  بنظر  املختصة  املحاكم  عاتق  عىل  امللقى  العبء 

الشخصية, وتحد من تدفق القضايا إليها.

ز. اقتراح مشروع «اتفاقية العالقة الوالدية»:و. اقتراح تفعيل الشرطة األسرية:
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يعد أول مركز مخصص لدعم أطفال األسر املتنازعة يف اململكة، بادرت جمعية مودة بإنشائه بعد تزايد النزاعات بين األبوين 
املحاكم  من  الصادرة  والزيارة  الحضانة  أحكام  لتنفيذ  السليمة  النموذجية  واآللية  املالئم  املكان  غياب  بسبب  اإلنفصال  بعد 

املختصة.

املخرج الثالث

توفر الخدمات الحقوقية املساعدة لألسر خالل وبعد الطالق

أ. بيت مودة للزيارة األسرية:

 تم خالل هذا العام قيد )324( حكم زيارة, و)28( حكم حضانة محال من محكمة التنفيذ بالرياض إىل بيت 
مودة للزيارة األسرية.

 كما تم قيد )28( قضية محالة من محكمة األحوال الشخصية إىل بيت مودة, بغرض دراستها وتقديم اإلفادة 
حولها, منها )8( قضايا دراسة الوضع األسري والنفسي واالجتماعي والتعليمي لألوالد, و)15( قضية لدراسة 
األصلح للحضانة, و)2( قضية لدراسة وضع الزيارة, األنسب, و)2( قضية صلح زوجي, و)1( قضية لتقدير النفقة 

املالئمة.  
 تم إجراء )30( برنامج لتهيئة األطفال لتقبل تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة. 

 تم تحويل )23( أسرة مستفيدة من خدمة تنفيذ الزيارة بمقر بيت مودة للتنفيذ املنزيل تحت متابعة وإشراف 
فريق عمل بيت مودة. 

 استطاع بيت مودة انجاز الخدمات املبينة يف الجدول التايل:

قدرات  ببناء  الخاص  التدريبي  البرنامج  لتصميم  علم  لشركة  التابع  للتدريب  حلول  قطاع  مع  التنسيق  العام  هذا  خالل  تم 
العاملين بمراكز تنفيذ الزيارة والحضانة باململكة وإكسابهم املهارات الالزمة لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية ، لتنفيذه خالل 

عام 2018م.

ب. اعداد برنامج تأهييل للعاملين بمراكز تنفيذ الزيارة والحضانة

عدد الخدمات 
املنفذة عدد اآلباءعدد االبناءنوع الخدمات

زيارة مبيت
زيارة اصطحاب

زيارة داخلية
تنفيذ حضانة

3301
1502
220
10

6472
1913
300
14

6441
2734
434
18

503386999627االجمايل

عدد 
الخدمات 

املنفذة
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االجتماعية  إحتياجاتهم  تحدد  التي  التنموية  الخطط  وإعداد  جديدة  مستفيدة   )  124  ( لعدد  حالة  ودراسة  تسجيل  تم   
والتدريبية و االقتصادية ومتابعة سير الخدمات املقدمة لهن .

 عمل صندوق عون التنموي عىل إقامة الدورات والورش التدريبية لعدد ) 45 ( دورة  بحضور 567 مستفيدة وابنائهم  يف 
املجاالت التالية  :

النتيجة الثالثة

مطلقة – ومن يف حكمها – 
قادرة وأبناءها عىل تخطي 

تجربة الطالق ومواجهة آثاره.
املخرج األول

نساء مطلقات ومعلقات ومهجورات 
قادرات عىل مواجهة آثار الطالق 

االقتصادية، النفسية واالجتماعية 

عددمجاالت التدريب 
املستفيدات

وأبنائهم
التأهيل ملا بعد الطالق 

التأهيل لسوق العمل )املهارات الوظيفية – السلوك الوظيفي - اللغة االنجليزية – 
الحاسب اآليل – السكرتاريا (

التدريب الحريف )الطهي – التجميل- تصفيف الشعر – االشغال اليدوية – إدارة 
املشاريع الصغيرة والتسويق اإللكتروني(

دورات تدريبية توعوية  متنوعة للمستفيدات و أبنائهم )تربوية – اقتصادية – قانونية 
– تطوير ذات – مهارات حياتية(

جلسات االرشاد النفسي و االجتماعي و االقتصادي

567
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إنجازات الجمعية | النتيجة الثالثة
املخرج األول

 تمت املساهمة يف توظيف عدد ) 12 ( مستفيدة خالل العام يف القطاعات الخاصة املتنوعة . 
 كما ساهم الصندوق ايضًا يف دعم وتقديم املساعدات للمستفيدات بناًء عىل احتياجاتهن كالتايل :

صور ألبرز البرامج واألنشطة التي
يقدمها صندوق عون التنموي لعام 2017م

عدد املستفيداتنوع الخدمة
تسكين منازل )شراء منازل – تسديد ايجارات- ترميم منازل(

كسوه املالبس
سالت املواد الغذائية

اعانات املواصالت
تبرعات عينية ومالية وسداد ديون
االستشارات اإلجتماعية واالسرية

زيارات البحوث اإلجتماعية

64
94

234
307
109
49
40

897االجمايل

برنامج التأهيل ملا بعد الطالقبرنامج انطالقة للتأهيل لسوق العمل
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دورات تأهيل املقبلين واملقبالت عىل الزواج  دورات)  للرجال –  للنساء(

برنامج رائدات حرفيات
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إنجازات الجمعية

قياس آثر البرامج التدريبية والتوعوية 

نماذج  خالل  من  التوعوية  و  التدريبية  البرامج  آثر  قياس 
كنت فأصبحت عىل عينة من ) 100 ( مستفيدة  تم إلتحاقهن 
ببرامج تنموية متعددة املجاالت خالل عام 2017م كالتايل :

1. تحديد االحتياجات التدريبية املستقبلية:

2. رصد آثر البرامج التدريبية عىل املستفيدات ونوع التغيير امُلكتسب من البرامج:

التأهيل النفسي و االجتماعي
تطوير الذات
التأهيل لسوق العمل
تربية االبناء
إدارة ميزانية االسرة
التوعية الحقوقية
اللغة اإلنجليزية 
التدريب الحريف

تغيير السلوك السلبي ونمط الحياة
تغيير رؤيتها لنفسها
ارتفاع معدل التكييف والتعايش مع الوضع الحايل 
اكتساب مهارات حل املشكالت وإدارة الضغوط
اكتساب مهارات إدارة ميزانية االسرة
التقديم للحصول عىل وظائف
البدء بمشروع خاص
التغيير اإليجابي مع مجتمعاتهم وابنائهم
اكتساب مهارات ومعارف جديدة
اكتساب مهارات تربوية منذ الطفولة حتى سن املراهقة
اكتساب مهارات حرفية لرفع مستوى الدخل االضايف 

100
80
90

100
70
95
80
60

100
100
100
80
70
50
20
100
100
90
50

ت
يدا

تف
ملس

د ا
عد

ت
يدا

تف
ملس

د ا
عد
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3. الخدمات اإلجتماعية واألنشطة للمستفيدات وأبنائهم للعام 2017م:

توفير خدمة التأمين الطبي للمستفيدات وابنائهم 

رحلة تعليمية وترفيهية ملركز شكي شيز

االشتراك يف بازار ليايل رمضان لالسر املنتجة  

االشتراك بنادي كتاب الطفل بمكتبة امللك عبدالعزيز

االشتراك برحلة آداء فريضة العمرة 

رحلة تعليمية وترفيهية ملركز روائع املكتبات 

رحلة تعليمية وترفيهية ملركز جمويل

عدد املشاركين من املستفيدات وابنائهم

47

33

5

30

22

15

33
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النتيجة األوىلاإلنجازات اإلدارية

نظام إداري ومايل واضح وضابط إلدارة 
وتشغيل الجمعية 

بيان بعدد املوظفين بجمعية مودة الخيرية خالل عام 2017م

 دقة إنجاز االجراءات االدارية واملالية . 
 إدارة فاعلة للموارد البشرية .

 كفاءه يف إدارة موارد الجمعية والتكامل يف العمل.
 تعزيز التطوع يف الجمعية.

عدد املوظفين
39يف عام2017

8

7

6

5

4

3

2

1

0

جديد استقالة

0

0

0 0 0 0 0 0
1 1 1

4

1
0 0 0 0 0 0 0

11
2 2

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
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الدورات التدريبية لعام 2017م

 التميز يف خدمة العمالء
 السكرتارية االبداعية

 املالية لغير املاليين
 حل املشكالت واتخاذ القرارات

 تنمية قدرات االخصائيين االجتماعيين
 دور الخدمة االجتماعية يف املحاكم الشرعية

 الصياغة القانونية وكتابة العقود
 ادارة املشاريع االحترافية

 االجراءات الجزائية يف قضايا ايذاء االطفال والعنف االسري
 مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم

 دورة مهارات التعامل مع املستفيدين من معهد اإلدارة العامة
 دورة يف التحليل االحصائي 

 إعداد التقارير املالية
 فن إدارة الوقت

غير  املنظمات  وبرامج  ملشاريع  والتقييم  واملتابعة  التخطيط   
الربحية يف اململكة العربية السعودية

 التطوير املؤسسي للجمعية
 برنامج إدارة املتطوعين

 الجداول االلكترونية

جهات مقدمة للدورات

متدرب ومتدربة

10
37
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النتيجة الثانية

ضمان إستدامة عمل برامج الجمعية

عملت الجمعية عىل عقد شراكات مع جهات داعمة مكنتها من 
تحقيق أهدافها، وزيادة دخلها لتحقيق اإلستدامة ملشاريعها 

وبرامجها.

 الحصول عىل منحة برنامج األميرة صيتة الدامر التنموية لعام 
2017م ملشروع )شريكي حياتي لتأهيل حديثي الزواج(.

الدعم واملنح:

 الحصول عىل دعم وزارة العمل والتنمية االجتماعية  لعام 
2017م ملشروع ) تأهيل املقبلين واملقبالت عىل الزواج (.

 الحصول عىل رعاية بنك البالد  ملشروع ) رائدات حرفيات 
( لعام 2017م .

 الحصول عىل رعاية  املؤسسة السعودية للتدريب والتعليم 
لدورة اللغة االنجليزية ملدة 3 أشهر لعام 2017.

 الحصول عىل رعاية  املؤسسة السعودية للتدريب والتعليم 
و شركة ذيب لتأجير السيارات لدورة لبرنامج فن الطهي 

ملدة شهر لعام 2017.

)وااو(  الوالء  لبرنامج  االستثمار  بنك  مع  اتفاقيه  توقيع   
ملدة  للجمعية  بالبنك  العمالء  نقاط  قيمة  الستبدال 
بنك  من  املدرسية  الحقائب  توزيع  تم   كما   ، كامل  عام 
بطاقات  عىل  والحصول  مودة   بيت  ألطفال  االستثمار 
يف  املستفيدات  عىل  وتوزيعها  املجانية  الغذائية  التسوق 

شهر رمضان.

 عمل اتفاقيه مع مصنع واسكو لتدوير مخلفات الجمعية 
يتم  للجمعية  دخل  تصبح  بحيث   ، والكرتونية  الورقية 
لتحقق   ، بمقابل مادي  للمصنع  الورق  بيع كل طن من 

متطلبات املنظمات املتطورة يف هذا الجانب.

 الحصول عىل رعاية من شركة الكهرباء وبنك دويتشه و 
شركة  من  ،ودعم  والتعليم  للتدريب  السعودية  املؤسسة 
لعام   ) العمل  لسوق  للتأهيل  انطالقة   ( ملشروع  بوينج 

2017 م/ 2018م.
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 الحصول عىل خصم خاص لرحالت مستفيدات بيت مودة من 
شركه كريم لشهر ديسمبر  2017م.

، يف حال  عام 2017م  مع فودستيشن يف  اتفاقيه   عمل 
وجود فعالية للجمعية يمدنا التطبيق بعربات الطعام  .

 عىل موافقه شركة كريم لعمل اتفاقيه ملدة سنه واملوافقة 
عىل دعم مستفيدات بيت مودة برحالت مجانيه.

 الحصول عىل دعم من مياه اكوافينا وتوفيرها للجمعية .

لصناعة  السعودية  العربية  الشركة  من  دعم  عىل  الحصول   
مواد التعبئة ، عدد  2004 علبة شكوالتة . 

 الحصول عىل دعم من شركة االتصاالت السعودية – حلول 
لبرامج الجمعية .

 الحصول عىل دعم من بنك سامبا ألنشطة الجمعية.

للتغطيات  القابضة  تاج  شركة  من  دعم  عىل  الحصول   
اإلعالمية.

 ساهمة مؤسسة امللك خالد الخيرية بدعم جزء من التكلفة 
التشغيلية لعدد )2( من موظفات الجمعية   .

 الحصول عىل دعم من شركة ايكيا لتأثيث بيت مودة لتنفيذ 
الزيارات األسرية ألطفال النزاع األسري
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التغطية اإلعالمية

مودة يف
التلفزيون

مودة يف
الصحافة 

الورقية 
وااللكترونية 

مودة يف
اإلذاعة

بالشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  الغبيني  حمود  أ.  مداخلة 
مودة  لجمعية  الشركة  دعم  عن  وحديثه  للكهرباء  السعودية 

الخيرية يف برنامج املرصد.

قناة  عىل  وعرضها  ثواني  خمس  من  ملودة  إعالمية  وصلة  عمل 
MBC، بدأت يف رمضان واستمرت طوال العام.

تم نشر 

برنامج  يف   للجمعية   التنفيذي  املدير  التميمي  أ.خلود  مداخلة 
الرياض تم الحديث فيها عن  قبل اإلفطار عىل إذاعة السعودية 

الجمعية وأهدافها وعن السلة الرمضانية.

 ، الجمعية  وبرامج  بخدمات  للتعريف  الدهمش  أ.سارة  مداخلة 
أ.سمية  التدريبية،  والبرامج  بالدورات  للتعريف  املوسى  أ.بلسم 

العمري للتعريف بالخدمات االجتماعية يف برنامج ستة الصبح

خبر يف الصحافة املحلية تشمل 
66تغطية أخبار وفعاليات الجمعية.
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تماشيًا مع اإلعالم الجديد ومتطلباته إلبراز برامج وأنشطة الجمعية من 
خالل وسائل التواصل االجتماعي، بهدف رفع درجة الوعي بأسباب تماسك 
االسرة ونواقضها وحقوق افرادها ،واملساهمة يف الحد من نسب الطالق يف 
املجتمع السعودي ومعالجة آثاره ، وارتفع عدد املتابعين عىل النحو التايل: 

مواقع التواصل االجتماعي:

تويتر
عدد املتابعين يف شهر يناير  2017 م

عدد املتابعين يف نهاية شهر ديسمبر 2017م

الزيادة

التغريدات من شهر يناير حتى ديسمبر

22.918

31.627

8.709

755

عدد املتابعين يف شهر يناير  2017 م

عدد املتابعين يف نهاية شهر ديسمبر 2017م

الزيادة

التغريدات من شهر يناير حتى ديسمبر

1428

2532

1104

472

انستغرام
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أنشطة للتعريف بالجمعية: 
 املشاركة يف فعالية حنا معك والتي أقيمت بتاريخ 5 – 6 – 7 يناير 2017م.

 استضافة البنك األهيل املصرفية الخاصة للجمعية.
 حضور حفل مبادرة #شكرًا_صيته.

 إقامة فعالية «بيت مودة» بمركز غرناطة التجاري. 
 حضور أمسية سمو األمير سعود بن عبداهلل والتي ذهب ريع تذاكرها للجمعية. 

 مشاركة الجمعية بجلسة حوارية عن اجراءات املرآة يف التقاضي يف جمعية الوفاء الخيرية
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 إقامة الجمعية فعالية بيت مودة ، يف مركز غرناطة 
التجاري وسط أجواء عائلية ترفيهية توعوية يسودها 
غرناطة  بمركز  أسبوع  ملدة  أستمرت   ، واملرح  املتعة 
لدعم  ريعها  يعود  والذي  مودة  بيت  ،لبناء  التجاري 
ألطفال  والزيارة  الحضان  أحكام  لتنفيذ  مودة  بيت 
النزاعات األسرية ، والتخطيط لتنفيذ سلسلة من هذه 

الفعالية يف أكثر من مركز يف عام 2018م.

التوعوي لحماية الطفل يف مدينة  اليوم   املشاركة يف 
امللك فهد الطبية.

 مبادرة انطالقة بمركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني.
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قصص نجاح

برنامج التأهيل لسوق العملبرنامج  التأهيل ملا بعد الطالق
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برنامج التربية الوالدية الفعالةبرنامج رائدات حرفيات
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الشركاء 
االستراتيجيون

شركاء 
النجاح

الشركاء 
اإلعالميون



37
التقرير السنوي 2017

جمعية موّدة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

الرعاة والداعمون 












