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 ديننا الحنيف أعطى اليتيم كل اهتمام و عناية، وحثت

 ا�يات الكريمة وا�حاديث النبوية على الوقوف بجانب اليتيم

وإشعاره بحنان ا�بوة والعطف
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إن ديننا ا�سالمي الحنيف دين تكافل وتعاضــد وتآزر

وشريعتنا ا�سالمية تؤكد  على العمــــــــل الخيـري 

ولي العهد ، رئيس مجلس الوزراء
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�ــــــــــــــــــــــ���
ر��ــــــــــــــــــــــــ� 
�ـــــــ� ا�دارة ��

اســتطاعت جمعيــة الــوداد بفضــل  ا� ثــم دعــم والة ا�مــر  وجهــود المؤسســين وجميــع العامليــن 

فيهــا  تحقيــق منظومــة عمــل تحمــل شــعار "مــن حــق كل طفــل يتيــم أســرة تحتضنــه" ســعًيا ليكــون 

لــكل طفــل يتيــم مــن فاقــدي الرعايــة الوالديــة أســرة محبــة تحتضنــه وترعــاه وتمكنــه ليكــون فــرد� 

صالح� في المجتمع. 

 

وبحمــد ا� وتوفيقــه اســتطاعت الــوداد تشــجيع ا�ســر الســعودية  الحتضــان ا�طفــال بشــرط 

ــاء  ــى إلغ ــل عل ــوداد العم ــتطاعت ال ــا اس ــر ، كم ــار ل¦س ــم انتظ ــة قوائ ــدى الجمعي ــح ل ــة، وأصب الرضاع

منظومة الدور ا¯يوائية ل¦يتام واستبدالها بمشروع االحتضان.

 

تولــي  فــي  االجتماعيــة  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  لــوزارة  التنفيــذي  الــذراع  بأننــا  اليــوم  ونفخــر 

مسؤوليــة ا�طفال ا�يتام من فاقدي الرعاية الوالدية على مستـوى المملكة العربيـة السعوديـة  

ــال  ــي مج ــيرتنا ف ــتكمال مس ــم الس ــى دعمك ــن إل ــا متطلعي ــز ، ومازلن ــاح متمي ــة ونج ــة عالي  بمهني

خدمة قضية  ا�طفال ا�يتام من فاقدي الرعاية الوالدية. 

 

وبا� التوفيق

م. حسين بن سعيد بحري
رئيس مجلس ا¯دارة

م. عمر بن اسعد متبولي

د. ضيف ا� بن أحمد النعمي
الرئيس التنفيذي
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 سعي� لبناء مجتمع تسوده
الرحمة والتكافل االجتماعي

 أول جمعية سعودية متخصصة في
 رعاية ا�طفال ا�يتام من فاقدي
الرعاية الوالدية دون عمر السنتين

2008 متأسست عام 1429هـ

 ُسجلت بالمركز الوطني لتنمية القطاع
غير الربحي بترخيص رقم 415

 أخذت على عاتقها خدمة ا�طفال  
 ا�يتام من فاقدي الرعاية الوالدية،

 بتوفير أسر صالحة تحتضنهم،
ومتابعة رعايتهم
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قضايــا معالجــة  فــــــــــــي   الريــادة 
ا�طفال ا�يتام مجهولي ا�بوين

 رعاية ا�يتام مجهولي ا�بوين قبل بلوغ السنتين
 وإسناد حضانتهم �سر مؤهلة من خالل الرضاعة

الشرعية ومتابعتهم ليكونوا أفراًدا صالحين
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في إطار  رؤية المملكــة 2030  وضمــــــــن مبـــــادرات التحــــول الوطــــــني 
قــــــــامـــــــت وزارة المــــــــــوارد الـــبشـــريـــــــة والتنميــــــة االجتماعـيــــــــة 
بإسناد خدمات إيواء واحتضان ا�طفال ا�يتام من فاقدي الرعاية الوالدية

وتأهيل ا�سر المحتضنة على مستوى المملكـــة العربيـــــــة السعوديـــــة 
إلــــــــى جمعيــــــــــة الـــــوداد الخـــيريـــــــة كــــــذراع تنفيـــــــذي للـــــــوزارة
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ا�����ت

نقدم خدماتنــــــا
لمجتمع حيـــــوي

في وطـــن طموح 
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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
والخدمات المساندة

وحدة 
الموارد البشرية

وحدة 
ا�يواء والمراقبة

وحدة 
عمليات االحتضان

وحدة 
التأهيل والمتابعة

وحدة 
استقطاب ا�سر

وحدة 
الخدمات المساندة

وحدة 
تقنية المعلومات

وحدة 
التطوير ا�داري

إدارة العالقـــات ا�دارة المالية 
العامة والتسويق 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����ـــــ
����
ا��
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11

شركاء الدعم

شركاء النشاط والخدمات

الشريك
االستراتيجي 

الشريك
الصحــــــي

الشريك
ا�عالمـــــي

المراجع
الخارجـــي



����ت
 ا���اء ا���	�ا�ــــ�داد

 توفيــر  ا¯يـــــــــواء (المؤقــت) وتهيئتــه ل¦طفــال

البشــرية المــوارد  وزارة  مــن  المســتلمين   ا�يتــام 

ســكنية وحــدات  فــي  االجتماعيــة   والتنميــة 

 مشــابهة لســكن ا�ســر الطبيعيــة تتوفــر فيهــا

إلــى حيــن الرعايــة ا�ساســية   جميــع متطلبــات 

احتضان ا�طفال ا�يتام لدى أسر مؤهلة
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����ت
ا����ــــــــــ�نا�ــــ�داد

بشــرط ا�يتــام  احتضــان  تشــجيع  علــى   نعمــل 

 ا¯رضــاع، بأســلوب يحقــق الهــدف المنشــود بتربيــة

ــار  الطفــل فــي بيئــة صالحــة عــن طريــق حســن اختي

 ا�ســرة الحاضنــة والتــي تتوفــر فيهــا الشــروط الالزمــة

 مــع حســن المتابعــة بعــد التنســيق مــع وزارة المــوارد

البشرية والتنمية االجتماعية
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����ت
ا������� وا���� �ةا�ــــ�داد

ل¦ســرة المســتمرة  المتابعــة  الجمعيــة   توفــر 

 المحتضنــة للطفــل اليتيــم بعــد احتضانــه؛ للتأكــد

 مــن أنــه يحظــى برعايــة شــاملة ومناســبة بمــا

 يضمن لها تحقيق أهداف وغايات االحتضان
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���������ر ا����� ا�

����ر ا������� وا����ح 

����ر ا�����ل وا����ام 

 

 هي مجموعة من ا�نظمة وا�دوات وا¯جراءات والنماذج التي
رْت؛ من أجل ضمان مدى التزام الجمعيات ا�هلية وتقييمها  ُطوِّ

بمتطلبات ا�نظمة التالية

������ ا������:

�� ا�����د ���¢���� ؟

نظام الجمعيات والمؤسسات ا�هلية والئحته التنفيذية

نظام مكافحة غسل ا�موال وتمويل ا¯رهاب

نظام جمع التبرعات

 ���ــــــــ�
��ا�¢��

£�� ا���� �
���ـ
  در¤ـــــــــ� ����ـــــ�  

 95.53%
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�� ا�����د ���¢���� ؟
ا¥داء

ا����ا����

 �¦ــــــــ� ا¥داء
ا����ا���� ٢٠٢٢ م 

92%

���ª 	��س

®�ف إ���ا����

39

18
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92%
 ����� ا��زارة ¥داء ا��داد
 �� ��ــــــ±ع ا��
ـــــ�د

��ـــــــ�ز�
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الوداد في أرقام

 

عمر
 الجمعية

المناطق
ا�دارية 

عدد
المستفيدين

عدد
الفروع

االطفال
المحتضنون 

متوسط
بقاء  الطفل

با�يواء

1413

1000300046

5
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���ـــــــــ�ت
²�������ا�

أ��ة �����ـ�
�����ــــــــــــ�ن

��أ��ة ��®
�����ـــــــــ�ن

أ�ــ�  ��ـــ�
�ــــــ������

4702

2003008


� ��ا¤����
وإ�ــــــــــــــ
�د

37

�ت ا����ر����

ـ� رــ��ــــــ���
�� ����³ل ��ª

512016

 

������ ���

�ــــ²��¢���

1856

270

����� ���
 ��ـــــــــــ�

��®´� ���
��³ــــــــــــــــ�

� ��ا�����
وإ�
ــــــــــــــــــ�د

1350

1600

261

1000
���ــــــــــــ

�¢��ـــــــ² 

19



اللجنة الفرعية لشؤون ا�سرة بجدة

مركز اتزان لالستشارات النفسية

مجموعة السعودي ا�لماني الصحية

¶¢��� �¦µ ا����± ��

ا���ا�ـــــ�ت
ا����ا�����

جمعية الرضاعة الطبيعية مجموعة كافيهات كيمس

جامعة أم القرى
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ا��م

�د ا���اد
�د ا����ءات153ا��¢��ــــ� 

96ا������� �ــــــ�  �د ا��ــ�اد
45ا�ذا�ــــــــــ�

���ا��¶�ل �� ��ا�¸ ا���ا¶� ا�¤�

68,272,914
تسجيل شعار الجمعية
بالهيئة السعوديــــــــــة

للملكـيـــــة الفكريـــــــة 
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�ــــ� ��
¹ ����ــ���

1200+150٪
 ���أ��ة ����� ������ن ��ل ���ة ا�¢

 

 خــــالل الربــــع ا�ول 2022م  

مــقــــــارنــــــــــة بـــــ 2021م

25,000,000 �
�¦� ار���ع+ 
 إجمــالــــــي الظهـــــور في منصات

 التواصل االجتماعي الخاصـــــة
بالجمعيــــة

 أول حملــة وطنيــة تهــدف إلــى تشــجيع ا�ســر الســعودية علــى احتضــان ا�طفــال

ا�يتام، تعزيز� لهذه الثقافة ا¯نسانية النبيلة لدى أطياف المجتمع السعودي

 
ً
  ���ـــــــــــ�

مدة الحملة

30
² ٢٢ �
���  2022م�
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���و���� ا ���ر ا�¢

التلفزيونالصحــــــــف المؤثرينا¯ذاعـــــة شاشات الموالتالتواصل االجتماعي شاشات الطرق
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���ر��ت
وز�ــــــ�رات

 صاحب السمو الملكي ا�مير تركي بن طالل بن 
عبدالعزيز أمير منطقة عسير يشارك في تسليم 

طفل إلى أسرة محتضنة

معالي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة
الدكتور مشبب القحطاني يستضيف رئيس 

مجلس إدارة الجمعية

 معالي ا�ستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي
نائب وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

للتنمية االجتماعية يزور الجمعية 

 معالي وزير التجارة وزير ا�عالم المكلف
 الدكتور ماجد بن عبدا¼ القصبي يزور جناح الوداد 

في ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي
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 سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية 
القطاع غير الربحي   ا�ستاذ أحمد السويلم 

 يزور الجمعية

 رئيس مجلس ا�دارة يشارك في ملتقى مستقبل 
القطاغ غير الربحي

زيارة رجل ا�عمال الشيخ عبد ا¼ بن صالح العثيم  

 صاحبة السمو الملكي ا�ميرة موضي بنت خالد 
بن عبدالعزيز ا�مين العام لمؤسسة الملك خالد 

الخيرية تزور جناح الوداد في ملتقى مستقبل 
القطاع غير الربحي

���ر��ت
وز�ــــــ�رات
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�ـــــ���
ا����ل
����ا�

 ��ــ���ـــــــــــــــ�

����ت ا�����ن
ر���� وا�� اب
1900

16773

12090

����ت ا��¦�ع

4455

����ت ا����ع

228
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�د ا���ص
ا�����ـــ� 

ــــــــــــــــ�د
 ²�����ا�

�د ا����ت
ا�����ـــــــ� 

87 361706
ا����ع
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���
ا��
ا�¦���ـ�

�د ا����ت
ا���ر�¦�ـــــــــــ� 

�دا��ورات
ا���ر�¦ــ�ـــــــ� 

ـــــــــــــــ�د
ا����ر��ــــــ² 

118 36 2223
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ا���±��ت
ر�ــــــــــــــــــــــــــــــــ�ل
34,807,739
ا���±�ـــــــــــ�ت

����ر��� ا¤�


�����ت ور��� ا¥���م��¢�����ت ا¥�� ا�

��¢¶ ���ر

����  ���ر

�� و����½��

������ وا����رات

� و��ر�¾�®´�
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مخصــص معتمــد  طبــي  برنامــج   هــو 
إدرار يحّفــز   حيــث  الطبيعيــة   للرضاعــة 
 الحليــب لــدى الســيدة غيــر المنجبــة  لتقــوم

  بإرضاع طفلها المحتضن

ــ�د ا¥���ت
ا�����ـــــ��ات 

950+

.

���ى

.

فتــوى  علــى  الجمعيــة   حصلــت 
للبحــوث الدائمــة  اللجنــة   مــن 
974 برقــم  وا¯فتــاء   العلميــة 
بجــواز هـــ   1431  /  7  /  9  وتاريــخ  
ا�م وأن  الحليــب،  إدرار   تحفيــز 
فــي لــه  ُأم�  تصبــح   المرضعــة 
 الرضاعــة إذا قامــت بإرضــاع الطفــل

خمس رضعات مشبعات

Àر����
را�ــــــ�ة 

�� ��ـ¸ �¢���
إدرار ا�¢�ـــــ�¾

 فيديو توضيحي عن تحفيز
 إدرار الحليب للسيدة غير

المنجبة
 د. منال خورشيد  

 عضو مؤسس جمعية
الرضاعة الطبيعية

امسح الكود
للمشاهــدة 
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ا����� ا�¤�ا�� 
������ ا����ـــــــ� 

Àر����
را�ــــــ�ة 

   هو منهج تربوي  ودليل إجرائــــي
 لتربيــــة اليتــيم مجهـــــــــــــــــول

 ا�بــــــويــــــــــــــــــن
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��ا�ــــــ�
��Áـــــ²

Àر����
را�ــــــ�ة 

ــت ــواء المؤق ــات ا¯ي ــم خدمــ ــة؛ لتقدي ــن ا¯لكتروني ــة حاض ــروع بواب  مش
ــا بموقــــــــع وزارة ــن، وربطهـــــــ ــة للمستفيديــــ ــان والمتابعــــــ  واالحتضــ

.المــــوارد البشريـة والتنميـــة االجتمــــاعيـــــــــة

32



ل¦ســرة والتمكيــن  التأهيــل  توفيــر  إلــى  االحتضــان  رخصــة  مشــروع   يهــدف 

 المرشــحة بمــا يضمــن قيامهــا بواجباتهــا وأدوارهــا تجــاه الطفــل اليتيــم بالصــورة

 الفاعلــة التــي تحقــق أهــداف االحتضــان وغاياتــه، وذلــك لضمــان حصــول هــذه

 ا�ســرة علــى المعــارف والمهــارات الالزمــة التــي تمكنهــا مــن منــح الطفــل الرعايــة

االجتماعية والتربوية والنفسية والتعليمية المناسبة

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.

Àر����
را�ــــــ�ة 
ر��ــــــ�
ا�����ن
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را�ــــــ�ة 

ا���ا��

�����ع ا����� ا�¤�
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ا���ا��

��������ع ا���اع ا�

35



www.alwedad.sa


