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���� �� ا����م و �����، و� د���� ا���� أ�
� ا�
 ا���ت ا�����ت وا���د�� ا������ ��� ا����ف �����

�
� وإ���ره ����ن ا���ة وا���ا�
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�إن د���� ا����� ا���
د�� ����� و����ــ� و���

و������ ا����� ���ــ� 
��� ا���ــــــــ� ا��ـــــ�ي 



�ـــــــ�
�ـــ� 
ا�ــ�داد 
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ــ�ده ــ¡ �� ــ�ء ���� ��� 
ً
�ــ� � 

ا����� وا������ ا¥¤�����

 أول ¤��� ���د�� ���¦¦� ��
 ر���� ا�©¨�ل ا����م �� ����ي
�ا������ ا��ا���� دون ��� ا����

-٢٠٠٨ م���ª� ��م �1429ـ

 ُ�ــ��� �ــ�زارة ا��ــ�ارد ا��¯ــ�� وا����ــ�
³² ر�� 415��� �ا¥¤����

 أ³¶ت ��� ���µ´� ���³ ا�©¨�ل  
 ا����م �� ����ي ا������ ا��ا����،

� أ�� ¸���� ���·�´�،���� 
و������ ر����´�



����

����¹

ر������

 ا��ــ�دة �ــ� �����ــ� �·��ــ� ا�©¨ــ�ل
ا����م ��´��� ا�����

� ر���� ا����م ��´��� ا����� ��� ���غ ا����
 وإ���د �·���´� ��� ����� �� �³ل ا������

�ا ¸���
ً

ا�¯��� و������´� �����ا أ��اد
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أ�·�ء
»���

رة  �دا ا
� ���ي�� �� ���م. 

ر¼« ���« ا�دارة

ر¼« ������ ا�¯��� ا���½� ��´�ت ا��وا¤�

أ. ���¿ �� ���ا��¾ ا���½�
��¼� ر¼« ���« ا�دارة

��¼� ر¼« ���« إدارة ���À ¤�ة

أ. ���� �� ��� ���اوي
��¶�·� ���« ا�دارة - ر¼« ا����� ا���¨

��
¶ي ������� ���� ا�¨�� »ر¼

���µ�ا �أ. ���� �� ��
�·� ���« ا�دارة

������µ�� Á �� ا��µات ا������ ا����د��

م. ��� �� ا��� ������
�·� ���« ا�دارة

ً
�µ��� ا��� ������� �� ¥دن ���� » ر¼

����� ���أ. ���� �� ��� ا��
�·� ���« ا�دارة - ا��¯�ف ا����� - ر¼« ���� ا¥��·�ن

����Ã و���� �����Â ا�����ر� ��µر� و���

د. �¦� �� ���ا����� أ��ه
�·� ���« ا�دارة - ر¼« ���� ا��را��ت وا����ث

 - 

أ���ذ ����� ������ أم ا��µى

Çأ. ���� �� ��� ا���
�·� ���« ا�دارة

��¼� ر¼« �¦��¡ ا����È���� Ç ا���©��ت

�
� ���أ. ���ر �� أ
�·� ���« ا�دارة - ر¼« ���� ا¥�����ر

�ا����« وا��·� ا�����ب �¯��� ا���� ا����



م. حسين بن سعيد بحري
رئيس مجلس ا�دارة

���ــــــــــــــــــــــ�
ر¼ــــــــــــــــــــــــ« 
���ـــــــ« ا�دارة 
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ــ� ا�ــ�داد �¨·ــ�  ا��ــ¾ Êــ� د�ــ� و¥ة ا��ــ�  و¤´ــ�د ا�����ــ� و¤�ــ¡ ا�����ــ���¤ ���
 ا�ــ�

�ــ�ن� �ــ��Ì�� Ëــ� ��ــ� ���ــ� �ــ��ر "�ــ� �ــË �� ©¨ــ� ��ــ� أ�ــ�ة ���·�ــ¾" �ــ�ًµ��  ــ�´� 
ً
 ¸���ــ�

ً
 �ــ�� ©¨ــ� ��ــ� �ــ� ���ــ�ي ا�����ــ� ا��ا���ــ� أ�ــ�ة ���ــ� ���·�ــ¾ و���ــ�ه و����ــ¾ ��ــ�ن �ــ�دا

 �� ا�����¡

 

ــ¾ و���µــ¾ ا�ــ�
��� ا�ــ�داد �¯ــ�¡ ا��ــ� ا��ــ��د��  ¥��·ــ�ن ا�©¨ــ�ل �¯ــ�ط ا�����ــ�،  و���ــ� ا��

 وأ¸�ــÇ �ــ�ى ا����ــ� ��ا¼ــ� ا��Ìــ�ر ��Ïــ� ، ��ــ� ا�ــ�
��� ا�ــ�داد ا���ــ� ��ــ� إ�Îــ�ء ����Ìــ� ا�ــ�ور

ا���ا¼� ����Ïم وا����ا�´� ��¯Ñع ا¥��·�ن

 

� و�¨�ــ� ا�ــ�م ���ªــ� ا�ــ¶راع ا���¨ــ¶ي �ــ�زارة ا��ــ�ارد ا��¯ــ�� وا����ــ� ا¥¤����ــ� �ــ� ���ــ� ��ــ�و�

ا�©¨�ل ا����م �� ����ي ا������ ا��ا���� ��� ����ى ا������ ا���½� ا����د��

ــ� إ�ــ� د���ــ� ¥�ــ����ل ��ــ���� �ــ� ��ــ�ل ��³ــ���
ــ¿ ، و��ز��ــ� �� ــ� ���ــ� و��ــ�ح ����´�� 

�  ا�©¨�ل ا����م �� ����ي ا������ ا��ا����·� 

 

Ëو����¾ ا����
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Ë ���´���ت ��¹ ٢٠٣٠µ��� 
ً
��� 

�أ���ت وزارة ا���ارد ا��¯�� وا����� ا¥¤����

إ�� ¤��� ا��داد ا���� ������ ا¥���م

ــ�  �� �ــ�� ــ� دون ا�� ــ� ا��ا��� ــ�ي ا����� ــ� ��� ــ�م � ــ�ل ا��� ــ¡ ا�©¨ �¤ �ــ�و� �� 

ــ� �´ــ�، ــ� ا����� ــ� ا�ــ���´�، و����ــ� ا��ــ��د�� �ــ�   ��ــ��ى ا�����ــ� ا���½

وإ���د ا��·��´� إ�� أ�� ����� و�Ë ا������ وا�¯Ñط ا������ة

ــ� ��Ôــ� ا�����ــ� ا���½ــ� ا��ــ��د�� 2030 ��ــ� 
ً

ا دا��
ً

 و�¶�ــÃ  �¦�ــÇ ا����ــ� ¤ــ¿ء

ــË  أ��ــË ا�Êــ� �ــ� ��³ــ�µ���  ــ�ــ� ا��½�À ــ�ت�Ì���ــ� ا �¦ــ� ��ــ¾ �ــ� ���

�¶ا ا�����¡ ا���ي  ��©� ا���  وا��
�ء
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���ــــ�ء
ا�ــــ�داد
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�ـــــــÑع ا�ــــــ�داد

�µ
ا���
�ا��Î½ـــــ

�µ
ا���
ا�¯���ــ� 

�µ
ا���
ا�����ـــ�

�µ
ا���
�
ا��� �µ
ا���

ا�¯��ــــ�

��µم �����³ـــــــــ�
ـــــ�ي� ¡�����

�� و©� ©��ح 
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مجلس إدارة الجمعية

الرئيس التنفيذي

مكتب أمانةاللجنة التنفيذية 
المجلس واللجان 

لجنة 
الدراسات وا�بحاث 

لجنة 
المراجعة وااللتزام

لجنة االستثمار 

مكتب 
الرئيس التنفيذي 

لجنة االحتضان 

وحدة التطوع وحدة 
التطوير والجودة 

 إدارة الموارد البشريةفـــــــــرع
والشؤون ا�دارية

وحدة 
الموارد البشرية

وحدة 
ا�يواء والمراقبة

وحدة 
عمليات االحتضان

وحدة 
التأهيل والمتابعة

وحدة 
استقطاب ا�سر

وحدة 
الخدمات المساندة

وحدة 
تقنية المعلومات

إدارة العالقـــات ا�دارة المالية 
العامة وا�عالم

إدارة تنمية 
الموارد المالية

وحـــــدة 
التبرعات ا�لكترونية

 وحدة
المعارض

وحدة المنح
 وحدة 

الشركات والتجار

مدقق داخلي
ومسؤول االلتزام

إدارة االحتضان والمتابعة

ا�´�ــــــــ�
�ــ�Ì���ا

� ؟�� ����
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��³ـــــــ�ت
ا�ــــــــــــ�داد

ا���ــ�م �Ï©¨ــ�ل  و�´�Èــ¾  (ا����ــ�)  ا��ــ�اء  ــ�  ��� 

 ا���ــ���� �ــ� وزارة ا��ــ�ارد ا��¯ــ�� وا����ــ� ا¥¤����ــ�

ــ���
 �ــ� و�ــ�ات �ــ��� �¯ــ��´� ��ــ�� ا��ــ� ا�

ــ�� ����ــ� �´ــ� ¤�ــ¡ ��
��ــ�ت ا�����ــ� ا����ــ� إ�ــ� 

ا��·�ن ا�©¨�ل ا����م ��ى أ�� �����

 ا���اء ا�����
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��³ـــــــ�ت
ا�ــــــــــــ�داد

 ���ــ� ��ــ� �¯ــ�¡ ا��·ــ�ن ا���ــ�م �¯ــ�ط ا�ر�ــ�ع، ��ªــ��ب

 ��µــË ا�´ــ�ف ا���¯ــ�د ���½ــ� ا�
¨ــ� �ــ� �Èــ� ¸���ــ�

��ــ� ا�³ــ�ر ا��ــ�ة ا�����ــ� وا��ــ� ����ــ� �´ــ� Ëــ� ©�ــ� 

 ا�¯ــÑط ا��ز�ــ� �ــ¡ ��ــ� ا������ــ� ��ــ� ا����ــË �ــ¡ وزارة

�ا���ارد ا��¯�� وا����� ا¥¤����

ا¥��·ــــــــــــــــ�ن
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��³ـــــــ�ت
ا�ــــــــــــ�داد

 ���ــ� ا����ــ� ا������ــ� ا���ــ���ة ��Ïــ�ة ا����·�ــ� ��
¨ــ�

ــ���� ــ� � ــ� ����� Ì�� ¾ــ ــ� أ� ــ� � �ª��� ــ¾؛ ��·��ــ� ا ــ� �� � ا�

Ë أ��اف و���Àت ا¥��·�نµ�� �´� ��·� ��� و������ 

ا������� وا������ة
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�ــــــــ���
ا������

��ر ا����� ا������

�ر ا�¯¨��� وا��¦�ح ��

�ر ا¥����ل وا¥��¿ام ��

:�µ��ا �����

 �� ������ �� ا����Ì وا�دوات وا�¤�اءات وا����ذج
�؛ �� أ¤� ���ن ��ى ا��¿ام ا�����ت ا���

ْ
رت Ù�

ُ
 ا��� ©

�
���ت ا����Ì ا������� �´�µو�

� ؟�� ����

��¶��Ìم ا�����ت وا������ت ا���� و¥¼��¾ ا���¨

��Ìم ������ ��À ا���ال و����� ا�ر��ب

��Ìم ¤�¡ ا������ت

�µµـ�� �¨·� ا��¾
ـــــ�  µ� در¤ـــــــــ�  

 95.53 %
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ا�داء
��ا����ا�

�س� ����

����ف إ���ا�

39

18
���ــــــــ� ا�داء

ا����ا��� ٢٠٢١ م 

99%



2021
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ا¥��·�ن 

� إ¤���� ��د ا�©¨�ل ا����·�

�·��� �¨©

150

���ªو� ����� ��ر�

60

©¨ـــــ�750
 �·���
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ا�¯�ا�ــــ�ت
��ا����ا�

������ ا����دي ا������ ا�¦��ا����� ا�¨��� �¯�ون ا���ة ���ة

����¿ ا�¿ان ����¯�رات ا��¨� ��Ñ���ا� Ë�� �¨�¸
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ا��ــــــــ�م
 

��د ا���اد
��د ا���µءات136ا�¦�¨ــــ� 

75ا���¨¿��ــــــ�  ��د ا��ــ�اد
17ا�ذا�ــــــــــ�

ا��¸�ل �� ��ا�Ü ا���ا¸� ا¥¤�����

30,000,000
�� ���ر ا�������
�È ا����د�ـــــــ�´���
�����ــــــ� ا�¨��ـــــ� 
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��د ا�¨�ص  ا��
�ع
ـــ� ��
ا��

�ــــــــــــــــ�د
 ���
ا���

��د ا�����ت
ـــــــ� ��
ا��

241 864769




��ــــ�  رأس�
ا���ل ا��¯�ي 

��د ا�����ت
ا���ر�ـــــــــــ� 

831

��دا��ورات
ا���ر�ـــــــــ� 

23

�ــــــــــــــ�د
 �¨Þ���ا

116

21
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ا��¦��Ñت
رــــــــــــــــــــــــــــــــ�ل
18,776,040
ا��¦�Ñـــــــــــ�ت

���ة وإ����

ا�����ت ا���¤��� وا������ةا��
��� وا���¯�رات ��Î¯��ا �ا�����

���³ت ا��� ا����·�¾���³ت ور���� ا����م

�ر���� ا¤����

إ��اء ���ــــ�

� ©�ــــــ��ª�

� و��ر��ª� 

ا��¯�رات و�����ة



�¯�ر¡ را¼�ة

���ى
�¦�ــ� ا����ــ� ��ــ� ��ــ�ى �ــ�  

ا����ــ� ����ــ�ث  ا��ا¼�ــ�   ا����ــ� 

/ 7 / 9  ßوا���ــ�ء ���ــ� 974 و��رــ 

 1431 �ـــ ��ــ�از  إدرار ا����، وأن ا�م

�ــ� �ــ¾   
ً
�ــ�

ُ
أ  Çــ�¦�  ا�����ــ� 

 ا�����ــ� إذا ���ــ� �àر�ــ�ع ا�
¨ــ�

�³« ر���ت �¯���ت

��¦ــ² ����ــ�  ©�ــ�   Üــ�����  �ــ� 

ــ� ــ¿  إدرار ا���
ّ

ــ� ��¨ �ــ�  ��
 ������ــ� ا�

ــ� ا�����ــ�  ��µــ�م �àر�ــ�عÀ ة� �ــ�ى ا��ــ

  ©¨�´� ا����·�

�ــ�د ا¥�´�ت
ا����¨ـــــ�ات 

650+ �����ـÜ إدرار
ا���ـــــــــ�

23

.

.



�¯�ر¡ را¼�ة

Üا���´ـــــ 
ا���½ـــــــ�ي

24

   �� ��´Ü ��½�ي  ود�� إ¤�ا¼ــــ�

ــــ� ا��ــ� ��´ـــــــــــــــــــــــ�ل½��� 

 ا��ــــــ��ــــــــــــــــــ�



�¯�ر¡ را¼�ة

��ا�ــــــــ�
���ــــــ� 

25

ــ�؛ ����µــ� ��³ــــ�ت ا��ــ�اء ا����ــ��Ñ���ــ� ا���� �¯ــÑع ��ا�ــ� 

 وا¥��·ــــ�ن وا������ــــــــ� �����¨��ــــــ�، ور½
´ـــــــــ� ����ــــــــ¡ وزارة

.ا��ــــ�ارد ا��¯�ـ� وا����ـــ� ا¥¤��ــــ��ـــــــــ�



�¯�ر¡ را¼�ة

26

ر³¦ـــــ�
ا¥��·�ن 

ــ� ��Ïــ�ة ا����ــ�� ��ــ� ــ� وا���� �ª��ــ� ا  �´ــ�ف �¯ــÑع ر³¦ــ� ا¥��·ــ�ن إ�ــ� ���

Ëــµ�� ــ� ���¦ــ�رة ا�¨���ــ� ا��ــ�� �·�ــ� ���´ــ� ��ا¤���´ــ� وأدوار�ــ� ��ــ�ه ا�
¨ــ� ا�

ا���ــ�رف ��ــ�  ا��ــ�ة  �ــ¶ه  �¦ــ�ل  �·�ــ�ن   Ãوذ�ــ و����Àــ¾،  ا¥��·ــ�ن   أ�ــ�اف 

ا�����ــ� ا¥¤����ــ� وا���½��ــ� ا��ــ� ����´ــ� �ــ� ��ــÇ ا�
¨ــ�  ا��ز�ــ�   وا��´ــ�رات 

� ا��������وا��¨�� وا����

رخصـــــة احتضـان

تشهد جمعية المودة للتنمية ا�سرية حصول ا�سرة :

للفترة من             /             /                        إلى             /             /                    ولمدة

داعين ا� لهما بدوام التوفيق والسداد
على رخصة احتضان

رقم رخصة منشأة تدريبية ( مركز رجالي 2089- 527481  )  - ( مركز نسائي 287506-2453 )

الزوجـــــة :
الـــــــــزوج :

هوية رقم :
هوية رقم :

من حـق كل طفل يتيـم
www.alwedad.saأسرة تحتضنه

No.
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ا���ا¼¿

��ع ا���¿ ا¥¤�����

 ��´ــ�د ¤��ــ� ا�ــ�داد ا����ــ¿ة �ــ� ا���ــ� ا¥¤����ــ�
ً
 �Ìــ�ا

ــ� ــ� ا���� �¦�ــ��د��  ــ� ا�� ــ� ا���½ ــ��ى ا����� ــ� �� �� 
 ��ــ� ¤�¼ــ¿ة ��ــ� ����ــ¿ ��ور�´ــ� ا�����ــ�  �ــ�م 2017م �ــ�
³ــ�دم ���¯ــ�ر  ����ــ�  و�ــُ���  ا¥¤����ــ�،  ا���ــ�   ��ــ�ل 
ــ� ��
µــ� ��ــ� ا�����ــ� ¸��ــ� ا��ــ�� ــ� ا�¯ــ�¨� أ�  ا����

ا����� ا��� �³�� ا�¨¦� �� ��� ا��¿¿ آل ���د
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ا���ا¼¿

ا����ــ� �ــ�  ا����ــ¿ة  و����³´ــ�  ا����ــ�  �¯ــ�©´�  ــ� Ì� 
 ا¥¤����ــ� �¦�ــ� ا����ــ� ��ــ� ¤�¼ــ¿ة ¤ــ�ة ��ãــ�اع ��ور�´ــ�
ــ�اع ا¥¤����ــ�. و�ــ� ــ� �ــ� �ــ�م 2020م �ــ� ��ــ�ل ا�� ���� ا�
 ����´ــ� �ــ� ��ــ� ����ــÂ ¤ــ�ة ¸��ــ� ا��ــ�� ا����ــ� ا��ــ�

.�¯�� �� ��¤� �� ��� ا��¿¿

��ع ا���اع ا�������



www.alwedad.sa


