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األداء االجتماعي

88%



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%722805100عدد المتدربات من أكاديمية الحياة لتمكين المرأة1

%100116100لديهن مشاريععدد السيدات الالتي أصبح2

%1623100عدد الدورات التدريبية3

%50037876عدد المستفيدين من اإلصالح وفض النزاعات4

%538733136عدد جلسات الصلح لألسر المستفيدة5

%73%51%70نسبة الحاالت المنتهية بالصلح6

%3285204362عدد المستفيدين من اإلرشاد األسري7

%3735255068عدد الخدمات المقدمة في اإلرشاد األسري8

%121083عدد المصلحين الذين تم تطوير مهاراتهم 9

10
ييم عدد مرات تقييم أداء المرشدين والمصلحين وفق نموذج تق

األداء
11100%

%1650127677عدد الحاالت المتوقع خدمتها في برنامج الحماية األسرية 11

%3300223968ةعدد الخدمات المتوقعة للحاالت في برنامج الحماية األسري12

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%100%100%100نسبة إنجاز الحاالت الواردة من الجهات 13

%116100عدد الدورات التطويرية لفريق عمل الحماية األسرية 14

%89%76%85نسبة إغالق الحاالت في برنامج الحماية األسرية 15

%1212100عدد تكرار جلسات برنامج تعديل سلوك المعنفين16

%75376100لعدد االستشارات القانونية المقدمة لمستفيدي مراكز شم17

%100%24%20نسبة المستفيدين الذين زاد وعيهم بأحكام التنفيذ18

%25024196متوسط عدد حاالت التهيئة والتدرج19

%1500132288متوسط عدد جلسات التهيئة والتدرج20

21
خدمة نسبة الحاالت التي تم خدمتها من الحاالت التي تحتاج ل

التهيئة والتدرج
100%100%100%

%85%85%85نسبة نجاح خدمات التهيئة والتدرج22

%125283100عدد األطفال المستفيدين من خدمات عيادة قرة عين 23

%300528100عدد الخدمات المقدمة في عيادة قرة عين 24

%11100عدد الحقائب التدريبية الجديدة التي تم إعدادها25

%3650296881عدد المستفيدين من الدورات في أكاديمية مهارة 26

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 2021نتائج مؤشرات األداء االجتماعي للربع األول 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%705071عدد الدورات المقدمة27

%2150عدد الحقائب التدريبية التي تم تطويرها 28

%903842عدد المستفيدين من تطوير المهارات للمختصين29

%33100عدد األدلة التوعوية التي تم إصدارها30

%67100عدد األمسيات التوعوية المنفذة31

%11100عدد الندوات التوعوية المنفذة32

%150091661عدد المشاركين في األمسيات التوعوية33

%50015431عدد المشاركين في الندوات التوعوية 34

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%22100عدد األيام العالمية التي تم التوعية بها35

%245003830401100عدد مشاهدات  الفيديوهات لأليام العالمية36

%34000696000100ةالتوعوية لأليام العالميواالنفوجرافيكالبوستاتعدد 37

%90155100عدد االنفوجرافيك والرسائل التوعوية العامة38

%34000696000100االنفوجرافيك عن األيام العالمية ( وصول)عدد مشاهدات 39

%170001800000100الرسالة التوعية عن األيام العالمية( وصول)عدد مشاهدات 40

علىويعتمدBSCالمتوازناألداءبطاقةنموذجوفقتتمKPI’sاألداءمؤشراتقياس

العامكاملوليسفقطالعاممناألولللنصفالمستهدفمنالمحقققياس

األداء   متوسط 88%

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 2021نتائج مؤشرات األداء االجتماعي للربع األول 



55%45%
9,950

مستفيد ومستفيدة
%99

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز

من المستهدف

24.33%

29.83%

0.38%

10.84%

12.82%

2.94%

8.09%
10.75%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

أكاديمية قرة عين الحماية شملكفاءمهارة اطمئن
الحياة 

األمسيات 
التوعوية

البرامج في تحقيقمساهمة 
المستهدف

قة مقارنة نفس الفترة من األعوام الساب
(2018 – 2019 – 2020)

99%

71%115%

إجمالي عدد المستفيدين
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أكاديمية مهارة
لتعزيز مهارات جودة الحياة األسرية



8

حاضنة األسر الناشئة
عامر

األسرة املتوازنة
دورة تدريبية12

تعزيز القيم األسرية 
لدى الشباب

13Age-23Age

الطالق الناجح

الكوتش الزواجي
6 + دورة + اختبارات  جلسات 6

تتبع+ استشارية 

غرس القيم األسرية لدى املرحلة 
التعليمية املتوسطة

دورة الطالق الناجح 
للحقوق والواجبات وتحسين 

العالقة بعد االنفصال

العالقات الزوجية

غرس القيم األسرية لدى املرحلة 
التعليمية الثانوية

العالقة مع األبناء بعد 
االنفصال

التدريب اإللكتروني
للمقبلين واملقبالت على الزواج

غرس القيم األسرية لدى املرحلة تربية األبناء
التعليمية الجامعية

وع
شر

امل
ت
ما
خد

/
ية

س
ئي ر

ة 
ط
ش
التخطيط واالدخار ملستقبل أن

األسرة وإلدارة األزمات

Online
ما عدا القطاعات والجهات الرسمية حسب 

الطلب

Online
إضافة املحاور التالية وتصويرها 
: لنشرها إلكترونيا 
• مهارات االستعداد النفس ي للزواج
• التخطيط املالي ملشروع الزواج
• اختيار شريك الحياة

أكاديمية مهارة لتعزيز مهارات جودة الحياة األسرية



6409

2889 2968

6304

4422

3650

2019 2020 2021

المحقق المستهدف

65%
2,968

مستفيد ومستفيدة

50
دورة تدريبية

438
ساعة تدريبية

%81
ن نـسـبـة اإلنـجـــــــاز م

المستهدف

81%

101%

مخرجات البرنامج



64%36%

1721; 58%886; 30%

361; 12%

حاضنة األسر الناشئة  األسرة المتوازنة 

تعزيز القيم األسرية لدى الشباب

%95
نـسـبـة رضا 

المستفيدين

مخرجات ونتائج البرنامج
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الحياةأكاديمية 
لتمكين المرأة 



التدريب الحرفي واملنهي 
والريادي

الدعم والتمويلمعامل اإلنتاج والتسويق

الخياطة وتصميم األزياء
دعم املشاريع الصغيرة ألسر 
الضمان االجتماعي املمكنة

معمل الخياطة وتصميم 
األزياء

مساعدة األسر املتعثرة عبر 
صندوق ترابط

الفنون واألعمال اليدوية

خط منتجات مكّرمة 
هدايا صنع في مكة

مساعدة األسر الضمانية 
بتملك السكن مع املشروع

وع
شر

امل
ت
ما
خد

/
ية

س
ئي ر

ة 
ط
ش
أن

تسويق انتاج املعمل

إدارة املطاعم والكافيهات

املهارات الرقمية

التصوير الفوتوغرافي

منافذ وقنوات  البيع

صيانة الجوال

ريادة األعمال وبناء 
املشاريع

منافذ يمام للكافيهات 
واملطاعم املتنقلة داخل 

الدوائر الحكومية مع بنك 
التنمية

منافذ بيع مؤقتة داخل فنادق 
الخمس نجوم لألسر املنتجة 

املتميزة واملطار

أكاديمية الحياة لتمكين المرأة



23
دورة تدريبية

360
ساعة تدريبية

220

761
805

283

713 722

2019 2020 2021

المحقق المستهدف

805
مستفيدة

23
دورة تدريبية

360
ساعة تدريبية

%111 ـاز نـسـبـة اإلنـجــــــ

من المستهدف

111%

106%

77%

مخرجات البرنامج



نـسـبـة رضا %85

المستفيدين

116
ن مستفيدة أصبح لديه

مشاريع

نتائج البرنامج



15

برنامج اطمئن
لإلرشاد األسري وفض النزاعات



اإلصالح وفض 
النزاعات

اإلرشاد األسري 
منصة اختبارات 
القياس والسلوك

تطبيق اطمئن  
لإلرشاد األسري 

تقديم خدمات الصلح 
األسري عبر محاكم األحوال 

الشخصية

اختبارات قياس وسلوك 6
لألسرة

تطبيق إلكتروني 
SOI/Android

اإلرشاد الهاتفي

استشارات أسرية وتربويةتقارير قياس
تقديم خدمات الصلح 

األسري عبر منصة تراض ي

منصة إلكترونيةاإلرشاد اإللكتروني
تخطيط لتربية األبناء مع
تتبع برفقة مستشار

تقديم خدمات الصلح 
األسري عبر مكاتب 

الجمعية 

وع
شر

امل
ت
ما
خد

/
ية

س
ئي ر

ة 
ط
ش
اإلرشاد باملقابلة والجمعيأن

الطائفمكةجدة

برنامج اطمئن  لإلرشاد األسري وفض النزاعات



3930

3226

2421

4023

7258

3785

2019 2020 2021

المحقق المستهدف

2,421
مستفيد ومستفيدة

3,283
جلسة استشارية

%64
نـسـبـة 

اإلنـجـــــــاز من 

المستهدف

64%

44%

97%

74%26%

مخرجات البرنامج



51%
حمتوسط نسبة اإلصال

84%

16%

اإلرشاد األسري اإلصالح وفض النزاعات

أداء الخدمات

نـسـبـة رضا %88

المستفيدين

مخرجات ونتائج البرنامج



19

شملبرنامج 
لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة



20

الخدمات

تنفيذ أحكام

ةالرؤية والزيار 

االستشارات

القانونية

خدمات 

التهيئة 

والتدرج 

النفسي 

لألطفال

فض النزاعات

املنطقةعدد الفروعالجهة

مكة املكرمة 2يسر مركز1

الطائف1لجنة التنمية بالقيم 2

الجموم1البر بالجموم جمعية3

رابغ1جمعية التنمية األسرية برابغ4

القنفذة1األسرية بالقنفذةجمعية التنمية5

الليث1تشغيل مباشر من الجمعية 6

جدة2تشغيل مباشر–الفروع بجدة7

مواقع تقديم الخدمة

برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة



1921

3816

1079

314

1022 1000

2019 2020 2021

المحقق المستهدف

1,079
أسرة

28,709
خدمة

9
فوع لتقديم الخدمة

%107
نـسـبـة 

اإلنـجـــــــاز من 

المستهدف

107%

373%

611%

20%80%

مخرجات البرنامج



13%

83%

5%

تمكين رؤية  استالم وتسليم  تسليم حضانة 

أداء الخدمات

27%

50%

22%

0.37% 0.19% 0.37% 0.19%

مكة المكرمة جدة  الطائف رابغ  الجموم الليث القنفذة

التوزيع الجغرافي لعدد األسر

مخرجات البرنامج



5,37%
ةنسبة فض النزاعات بين األسر المنفصل

نـسـبـة رضا %66

المستفيدين

نتائج البرنامج



24

حمايةبرنامج 
من العنفاألسرة 



مشروع االستجابة لألزمات
وفحص الحاالت

ة البرامج التأهيلية للحماي
من العنف

اقبة ومتابعة الحاالت  مر
بعد انتهاء الخدمة

تقييم املخاطر للحاالت 
الواردة

متابعة الحاالت بعد ثالثة 
أشهر من تلقي الخدمة

برنامج دعم النساء

متابعة الحاالت بعد ستة أشهر 
من تلقي الخدمة

بناء خطة لسالمة 
الحاالت الواردة

برنامج التواصل السليم
متابعة الحاالت بعد تسعة 

أشهر من تلقي الخدمة

وع
شر

امل
ت
ما
خد

/
ية

س
ئي ر

ة 
ط
ش
أن

برنامج تعافي األطفال

تقديم الدعم النفس ي 
للضحية

التواصل مع الجهات 
-صحة -شرطة )الخارجية 

اذا استدعى االمر ( تعليم
اإلحالة إلى البرامج اذا كانتذلك

بحاجة لدعم مطول و اذا 
وافقت على ذلك

برنامج إدارة الحالة 

برنامج الحفاظ على االسرة

نبرنامج تعديل سلوك املعتدي

برنامج الحماية األسرية من العنف



1,276
مستفيد ومستفيدة

1,917
خدمة

%77
نـسـبـة 

اإلنـجـــــــاز من 

%77المستهدف

20%80%

1650

1276

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

المحققالمستهدف

مخرجات البرنامج



76%
نسبة إغالق الحاالت

نـسـبـة رضا %90

المستفيدين

100%
نسبة إنجاز الحاالت الواردة

نتائج البرنامج
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عينقرة عيادة 
لعالج اضطرابات الطفولة



293
طفل

528
خدمة

%234
نـسـبـة 

اإلنـجـــــــاز من 

المستهدف

234%

125

293

0

50

100

150

200

250

300

350

املحققاملستهدف

مخرجات برنامج عيادة قرة عين



نـسـبـة رضا %93

المستفيدين

أم 24

"ابني ليس توحديا  "في أمسية 

نتائج وفعاليات برنامج عيادة قرة عين



31

كفاءةمركز 
للتطوير المهني للمختصين



35
21

38
50

245

90

2019 2020 2021

المحقق المستهدف

95%5%

38
مختص ومختصة

%42
از نـسـبـة اإلنـجـــــــ

من المستهدف

42%

8%

70%

مخرجات البرنامج



نـسـبـة رضا %83

المستفيدين

نتائج  البرنامج



34

برنامج تصميم
السياسات والبحوث األسرية



35

الدراسات

المرصد األسري 
لرصد وتحليل 

قضايا األسرة

المؤشر الوطني
الحتساب حاالت

للطالق

مشروع اإلعالم 
رةاإلحصائي لألس

مشروع إصدار ودعم 

الدراسات والبحوث

األسرية

مشاريع  البرنامج



36

البحوث والدراسات

12



37

حقيبة 
مهارات االستعداد النفسي "

"للزواج

إعداد وبناء الحقائب



38

للتوعيةمركز إدراك 
القيم األسريةوتعزيز 



األدلة التوعوية 
والتثقيفية والتفاعلية

لألسرة

اإلنتاج اإلعالمي التوعوي 
لألسرة

الفعاليات الجماهيرية 
التوعوية لألسرة

دليل توعوي لألسرة12
معرض األسرة في القرآن 

والسنة
مسلسل وداد الكرتوني

معرض األسرة اآلمنة لحماية 
األطفال من آثار التقنية

فيلم األسرة السعودية 
الوثائقي

ندوات علمية4

وع
شر

امل
ت
ما
خد

/
ية

س
ئي ر

ة 
ط
ش
أن

بودكاست بدون احراج

حملة األسرة اآلمنة 
التوعوية 

فيلم للحملة

افيك ورسالة 48 انفوجر
توعوية

موشن جرفيك تعليمي12

التوعية باأليام العاملية 
املتعلقة باألسرة

فيديو توعوي 17

افيك34 انفوجر

رسالة توعوية17

أمسية توعوية24

مركز إدراك لتعزيز القيم والتوعية األسرية



األمسيات والندوات التوعوية

األمسيةم

"دور األسرة في الوقاية والمواجهة"اإللكتروني أمسية التنمر1

أمسية أنا طفل2

على األسرة أمسية الفراغ العاطفي وأثره3

أمسية هل الطالق نهاية أم بداية4

طفلي كثير الحركةأمسية5

األسرة رمضانأمسية كيف تستقبل6

أبني ليس توحديا  أمسية7

إلهامندوة المرأة مصدر8

1070
مشارك في 
األمسيات 

والندوات التوعوية 
عبر

8
أمسيات



2
توعويدليل 

166
عدد مرات 
الحميل

األدلة التوعوية



155
انفوجرافيك 
توعوي

االنفوجرافيك التوعية



اليوم 
العالمي 
للمرأة

فعاليات األيام العالمية التوعوية لألسرة

اليوم 
العالمي لألم

اليوم 
العالمي 
للسعادة

مشاهدة 696000



تلطف

المشاركة في الحمالت التوعوية األسرية الوطنية



4

5

األداء المؤسسي

92%



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%96%86%90نسبة رضا أصحاب المصلحة1

%25100عدد المشاركات العليمة في المؤتمرات والملتقيات2

%203025100المنفذة وفق رؤية عدد البرامج التنموية3

%12100عدد المبادرات التوعوية التي تم بنائها 4

%613100جمعيةعدد الجهات المستفيدة من النقل والتبادل المعرفي مع ال5

%33100عدد اجتماعات تقييم األداء اإلدارات والبرامج6

%11100عدد تقارير قياس األداء التشغيلي للمشاريع7

%3735255068عدد الخدمات المقدمة في اإلرشاد األسري8

%81%65%80نسبة إنجاز فرص التحسين 9

%61%55%90نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية10

%93%84%90نسبة االلتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع11

%17100عدد منهجيات العمل التي تم تطويرها12

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%11100عدد زيارات التقييم الميدانية لفروع مراكز شمل13

%96%91%95نسبة تقييم أداء فروع مراكز شمل وفق المؤشرات14

%95%85%90نسبة إنجاز معالجة الشكاوى15

%25100عدد الشراكات االستراتيجية التي تم إبرامها16

%100%36%25نسبة المستفيدين عبر الشراكات االستراتيجية17

%912100عدد األخبار الصحفية18

%11100عدد التقارير الصحفية19

%34100عدد اللقاءات اإلذاعية20

%34100عدد اللقاءات التلفزيونية21

%4500081154100ا  عدد مرات االطالع على أخبار وتقارير الجمعية إلكتروني22

%125000305918100عدد مرات زيارة الموقع االلكتروني23

NPS0%76%100%اس نسبة الرغبة بالترويج والتعريف بالجمعية وفق مقي24

%200عدد الفيديوهات المصورة للتعريف بخدمات الجمعية 25

%22100عدد الموشن جرافيك للتعريف بخدمات الجمعية 26

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 2021نتائج مؤشرات األداء المؤسسي للربع األول 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%13100عدد الملفات التعريفية التي تمت27

%22100التعريفية التي تمتالبروشوراتعدد 28

%435100عدد النشرات البريدية المرسلة29

%200015600100عدد مشاهدات الفيديو التعريفي بخدمات الجمعية 30

%20001648عدد مشاهدات الموشن جرافيك لخدمات الجمعية 31

%25016666للتعريفي بالبرامج والمشاريعاللملفعدد مرات نشر 32

%2000110055المطبوعة والموزعةالبروشوراتعدد 33

SMS180000200000100%عدد رسائل الـ 34

%600005724495المرسلة لها النشرة االيميالتعدد 35

%8826864098عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدين36

%2098100%1125نعدد الحجوزات التي يتم عملها في مركز إسعاد المستفيدي37

38
اد نسبة االستجابة لالتصاالت غير المفقودة عبر مركز إسع

المستفيدين
75%74%98%

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%11100عدد جوائز التميز التي تم المشاركة بها 39

%11100عدد الجوائز التي تم الحصول عليها 40

41
عدد البرامج التدريبية المصممة لفريق العمل وفق خطة 

المهارات والمعارف
16100%

%1285100عدد المتدربين من فريق العمل المستفيدين من الدورات 42

%1114100الجدد الذين تم استقطابهم PRO BONOعدد المتطوعين 43

%89%13.28%15نسبة مساهمة المتطوعين في خفض هيكل المصروف44

%22100عدد الكفاءات المتفرغة التي سيتم استقطابها45

%67100عدد الموظفين الذين تم توظيفهم عبر منصة تمهير46

%100%20%20نسبة تطوير المرافق الداخلية بالجمعية47

%100%23%22.5(الحوافز)نسبة تطبيق وتفعيل الوالء واالنتماء 48

%100%96%80نسبة ارتفاع تقييم األداء لفريق العمل49

%95%90%95نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل50

%70%70%100نسبة انجاز منصة المودة التفاعلية51

%5360عدد اجتماعات متابعة استالم البوابات 52

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 2021نتائج مؤشرات األداء المؤسسي للربع األول 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%94%75%80نسبة رضا المستفيدين عن المنصة 53

%44100عدد البرامج التي تم تجديد ترخيصها54

%100%100%100نسبة عدم توقف الخدمات االلكترونية المدفوعة55

%100%75%75نسبة  تبسيط إجراءات العمل الداخلية56

%11100عدد البرامج التي تم التعاقد معها57

58
نسبة كفاءة النظام وسهولة التعامل  مع نظام إدارة الموارد 

ERPوالمهام 
50%43%86%

%100%95%95نسبة االستجابة لتنفيذ طلبات الصيانة الواردة59

%33100عدد تقارير الصيانة60

%100%90%80نسبة انخفاض اعطال الصيانة 61

متوسط األداء   92%

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 2021نتائج مؤشرات األداء المؤسسي للربع األول 



جوائز التميز في الربع األول

جائزة األمير محمد بن فهد
ألفضل أداء خيري على مستوى الوطن العربي

فئة المؤسسات الكبيرة 



قياس تحقق مؤشرات بطاقة األداء المتوازنقياس تحقق إجراءات الخطة التشغيلية

89%
97%95%

68%
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التعلم والنموالماليأصحاب المصلحة العمليات الداخلية المستفيدين

51%57%
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65%
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62%
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55%
ة متوسط نسب

األداء

86%
ة متوسط نسب

األداء

90%95%90% 82%81%
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201920202021

المستهدف المحقق

90%95%90%
76%79%

86%
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201920202021

المستهدف المحقق

نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية وبطاقة األداء المتوازن



يالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضجنسبة الرضا وفق البرام

85%88%
95%90%93%

83%

66%
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100%

نسبة رضا 
ن المستفيديات م

أكاديمية الحياة 

نسبة رضا 
المستفيدين من
برنامج اطمئن 

نسبة رضا 
المستفيدين من
أكاديمية مهارة 

نسبة رضا 
المستفيدين من
الحماية األسرية

نسبة رضا 
المستفيدين من
عيادة قرة عين

نسبة رضا 
المستفيدين من
أكاديمية كفاءة

نسبة رضا 
المستفيدين من
مراكز شمل 

ا متوسط نسبة رض86%
أصحاب المصلحة

90%

92%

90%

98%

87.55%
86%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

201920202021

المستهدف المحقق

نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة للربع األول



65%
اءمتوسط نسبة األد

90%95%
80% 76%

43%

65%

0%

50%

100%

201920202021

المستهدف المحقق

إنجاز فرص التحسين



96%
لمتوسط تقييم أداء فريق العم

2019المقارنة مع العام 

أداءمؤشراتعلىوبناءدرجة360تقييمنموذجوفقالعملفريقأداءقياسيتم

يتمحيثفات،املستهدوتحقيقاإلجراءاتتنفيذمستوى تقيسالتيوالفاعليةالكفاءة

.عامكلنهايةوفيسنةربعكلالقياس

90%

95%

80%

87%87.5%

96%

70%

80%

90%

100%

201920202021

المستهدف المحقق

تقييم أداء فريق العمل



4
شراكات

هدف الشراكةالشريكم

"رتناأس"جمعية التنمية األسرية بالقريات 1

–تنفيذ خدمات التدريب األسري 
بلومتقديم الد–االستشارات األسرية 
العالي لإلرشاد األسري

لعقد البرامج التدريبية وورش العممكتبة الملك فهد العامة2

"اءإخ"الخيرية لرعاية األيتام المؤسسة3

–تقديم خدمات التدريب األسري 
التمكين–األسرية االستشارات

المهني والحرفي للمستفيدات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية4

ارات االستش–تقديم خدمات التدريب 
ية البحوث والدراسات العمل–األسرية 

تدريب طالب وطالبات–االجتماعية 
تحليل وتحكيم–العليا الدراسات

المقاييس النفسية واالجتماعية

الشراكات



الغرض من الزيارةالجهةم

1
الخيرية إلكرام الجمعية
المسنين

ارة من تجربة الجمعية في إداالستفادة
–ن تعزيز العالقة مع الداعمي–المشاريع 

االستدامة المالية

جمعية وئام2
االستفادة من تجربة الجمعية في 

الحماية األسريةتشغيل مراكز

3
إدارة الحماية األسرية 

بمنطقة حائل
في االستفادة من تجربة الجمعية

تشغيل مراكز الحماية األسرية

جمعية طفولة آمنة4
من تجربة الجمعية في االستفادة

خدمات الطفل

5

جمعية تطوير المؤسسات
الخيرية بمنطقة جازان 

"مطورون"

ة اإلدارية والمؤسسة لجمعيالتجربة
المودة

6
جمعية األسر المنتجة

"انتاج"بمنطقة حائل 
تميز االستفادة من تجربة الجمعية في ال

المؤسسي

7
جمعية البر بالمنطقة 

الشرقية
االستفادة من تجربة الجمعية في 

برنامج شمل–الحماية األسرية 

زيارة نقل وتبادل 13
معرفي

الغرض من الزيارةالجهةم

8
تام كافل لرعاية األيمؤسسة

بمنطقة مكة المكرمة
ال االستفادة من تجربة الجمعية في مج

التقنية

9
تام كافل لرعاية األيمؤسسة

بمنطقة مكة المكرمة
ميز تجربة الجمعية في التاالستفادة من

المؤسسي

10

الجمعية األهلية لرعاية ذوي
اإلعاقة بمحافظة الرس 

"قدرة"

داء االستفادة من تجربة الجمعية في األ
االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

11
رية للتنمية األسجمعية آمال

بخميس مشيط
داء األمن تجربة الجمعية في االستفادة

االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

12
الجمعية الخيرية لتحفيظ

"خيركم"الكريم القرآن
ال الجمعية في مجاالستفادة من تجربة

الحوكمة

جازانجمعية الرواد الشبابية ب13
داء من تجربة الجمعية في األاالستفادة

االجتماعي والمؤسسي

زيارات التبادل والنقل المعرفي



5
مشاركات في 
اتالمؤتمرات  الملتقي

المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقيات

المشاركة م

غير الربحيةتعزيز التطوع في القطاعات1

في القطاع غير الربحيالقيادة الفاعلة2

التميز في الجمعيات والمؤسسات األهلية3

بعنوان التوافق الزواجي"أسرة آمنة"المنتدى االفتراضي 4

5
دور األسرة في التأهيل "بعنوان 2021المنتدى االفتراضي لتوظيف األيتام 

"النفسي والمهني لألطفال



57

استدامة بناء الثقة
والصورة الذهنية



قةاستدامة بناء الث

رة تعزيز الصو

الذهنية 

التعريف 

بخدمات 

المودة

مركز إسعاد 

ينالمستفيد

استدامة بناء الثقة والصورة الذهنية



12
خبر صحفي

االخبار الصحفية



م2020ألف أسرة مستفيدة من خدمات المودة في 78أكثر من 
هـ1442جمادى األول 26-2021يناير 10

ألف أسرة مستفيدة من مراكز الشيخ محمد بن 12أكثر من 
عبدالعزيز الراجحي رحمه هللا لإلرشاد واإلصالح األسري بالمودة

هـ1442جمادى الثاني 5-2021يناير 18

مجموعة تمر توقع شراكة استراتيجية لتمكين األرامل 
والمطلقات في المودة

هـ1442جمادى الثاني 13-2021يناير 26

بمشاركة مدير مركز التنمية االجتماعية بجدة ونخبة من 
المختصين جمعية المودة تقيم ورشة عمل نماء األفكار

هـ1442جمادى الثاني 18-2021يناير 31

االخبار الصحفية

https://almawaddah.org.sa/news/370
https://almawaddah.org.sa/news/370
https://almawaddah.org.sa/news/371
https://almawaddah.org.sa/news/371
https://almawaddah.org.sa/news/372
https://almawaddah.org.sa/news/372
https://almawaddah.org.sa/news/373
https://almawaddah.org.sa/news/373


المودة توضح أن تدخل األهل في حياة الزوجين 
سبب رئيسي للطالق

هـ1442جمادى الثاني 26-2021فبراير 8

المودة تفوز بجائزة األمير محمد بن فهد ألفضل أداء خيري في 
العربيالوطن 

هـ1442رجب 3-2021فبراير 15

مطلقة وأرملة في أكاديمية الحياة خالل 4773المودة تمّكن 
م عبر التمكين الحرفي والمهني2020العام 

هـ1442رجب 10-2021فبراير 22

الطريق األقرب ألسرة متوازنة وهادئة.. االستشارات األسرية
هـ1442رجب 16-2021فبراير  28

االخبار الصحفية

https://almawaddah.org.sa/news/377
https://almawaddah.org.sa/news/377
https://almawaddah.org.sa/news/378
https://almawaddah.org.sa/news/378
https://almawaddah.org.sa/news/379
https://almawaddah.org.sa/news/379
https://almawaddah.org.sa/news/380
https://almawaddah.org.sa/news/380


من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة% 80
.( زيارة 128) هـ1442رجب 25-2021مارس 9

دولة استفادت من تجربة المودة في 34جهة في 150أكثر من 
خدمة األسرة والمجتمع

هـ1442شعبان 17-2021مارس 30

"عشر أمثالها"المودة تطلق حملتها الرمضانية 
.( زيارة 114) هـ1442شعبان 9-2021مارس 22

مستفيدة من الضمان االجتماعي في 4773تمّكن " المودة
المجاالت الحرفية والمهنية

هـ1442رجب 10-2021فبراير 22

االخبار الصحفية

https://almawaddah.org.sa/news/381
https://almawaddah.org.sa/news/381
https://almawaddah.org.sa/news/382
https://almawaddah.org.sa/news/382
https://almawaddah.org.sa/news/379
https://almawaddah.org.sa/news/379
https://almawaddah.org.sa/news/383
https://almawaddah.org.sa/news/383


العالقات 
العامة

6
لقاءات

اللقاءات اإلذاعية التلفزيونية



العالقات 
العامة

اللقاءات اإلذاعات التلفزيونية

رة لقاء عن أبرز المشكالت التي تهدد استقرار األس–قناة اإلخبارية 
الطالق  وتسبب 

اء الجائحة لقاء عن مراكز شمل وخدمتها لألسر المنفصلة أثن–قناة العربية 
رامل الشراكة االستراتيجية مع مجموعة تمر لتمكين األ–قناة الرسالة 

والمطلقات عبر أكاديمية الحياة

فسي عن توقيع اتفاقية التعاون بين جمعية اإلرشاد الن–قناة الرسالة 
والمودة لتحقيق االستقرار في المجتمع  "  عشر أمثالها " لقاء عن الحملة الرمضانية –قناة اإلخبارية  ألف 80وخدمتها ألكثر من 2020المودة في العام أداء عن –قناة الرسالة 

أسرة 

https://www.youtube.com/watch?v=PGzubJUeyDw
https://www.youtube.com/watch?v=PGzubJUeyDw
https://www.youtube.com/watch?v=06LkTSnjKhc
https://www.youtube.com/watch?v=06LkTSnjKhc
https://twitter.com/alresalahnet/status/1348309124296044546
https://twitter.com/alresalahnet/status/1348309124296044546
https://twitter.com/alresalahnet/status/1354107913049149442
https://twitter.com/alresalahnet/status/1354107913049149442
https://twitter.com/alresalahnet/status/1353742506429718530
https://twitter.com/alresalahnet/status/1353742506429718530


العالقات 
العامة 6

لقاءات

81,154
متابع

منصات التواصل االجتماعي

https://twitter.com/almawaddah_j
https://twitter.com/almawaddah_j
https://www.youtube.com/user/AlMawaddahJed
https://www.youtube.com/user/AlMawaddahJed
https://www.instagram.com/almawaddah_j/
https://www.instagram.com/almawaddah_j/
https://www.snapchat.com/add/%E2%81%A6almawaddah_j
https://www.snapchat.com/add/%E2%81%A6almawaddah_j
https://sa.linkedin.com/company/almawaddah
https://sa.linkedin.com/company/almawaddah
https://www.facebook.com/AlMawaddah.sa/
https://www.facebook.com/AlMawaddah.sa/


العالقات 
العامة

تويتر Twitter

1,012 

معدل الزيادة في الربع األول  

440

عدد اإلشارات 
Mentions

1,864,000

عدد مرات الظهور

91,900

عدد الزيارات للحساب

50,890
متابع

منصات التواصل االجتماعي

https://twitter.com/almawaddah_j
https://twitter.com/almawaddah_j


انستغرام Inastagram

547

معدل الزيادة في الربع األول  

848

عدد مشاهدات 
المشورات في الربع 

4,353

عدد الظهور في الربع

10,201
متابع

منصات التواصل االجتماعي

https://www.instagram.com/almawaddah_j/
https://www.instagram.com/almawaddah_j/


Facebookفيسبوك  

3,613

مرات اإلعجابعدد 

1,335

عدد الظهور في الربع

3,794
متابع

منصات التواصل االجتماعي

https://www.facebook.com/AlMawaddah.sa/
https://www.facebook.com/AlMawaddah.sa/


العالقات 
العامة

Youtubeيوتيوب  

199,400

عدد الظهور

33

عدد المشتركين في الربع

5,480

عدد المشتركين

15,400
عدد المشاهدين

منصات التواصل االجتماعي

https://www.youtube.com/user/AlMawaddahJed
https://www.youtube.com/user/AlMawaddahJed


العالقات 
العامة

Linkedinلينكد ان   

4,474

عدد الظهور في الربع

113

عدد المشتركين في الربع

151

عدد المشاهدات 
في الربع

2,865
متابع

متابعSnapchat7,926سناب شات 

منصات التواصل االجتماعي

https://sa.linkedin.com/company/almawaddah
https://sa.linkedin.com/company/almawaddah
https://www.snapchat.com/add/%E2%81%A6almawaddah_j
https://www.snapchat.com/add/%E2%81%A6almawaddah_j


العالقات 
العامة

عدد الزيارات 
305,918

عدد 
الجلسات 

116,306

عدد 
الحسابات 

76,399

المنصة اإللكترونية للجمعية



98%
نسبة االستجابة

8826
إجمالي المكالمات الواردة

8640
الرد المكالمات التي تم

عليها

2098
عدد الحجوزات عبر مركز 
إسعاد المستفيدين

88268640
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المستهدف المحقق

مركز إسعاد المستفيدين



85%
معالجة الشكاوىنسبة 

25
الشكاوى الواردةإجمالي 

21
م عدد الشكاوى التي ت

معالجتها

معالجة الشكاوى

25

21

0
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30

عدد الشكاوى التي تم معالجتها إجمالي الشكاوى الواردة



7

4

األداء االقتصادي

85%



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%500001032421دةالعائد المالي من الحملة التسويقية العامة لمتجر خير المو1

%25000200008(عضو منتسب ) تنمية إيرادات عضوية المودة 2

%68100عدد الزيارات التي تمت لكبار الداعمين والمانحين3

%59100عدد المانحين المستمرين بالتبرع السنوي للجمعية4

%36100عدد البرامج المدعومة5

%2150عدد الشراكات الموقعة لالستقطاع6

Bank9095100%) عدد األفراد المتبرعين باالستقطاع الشهري 7

8
العدد  SMSعدد األفراد المتبرعين باالستقطاع الشهري عبر الـ 

0الحالي
9096100%

%11100عدد الشركات المرخصة المستثمر بها9

%11100عدد العقارات المؤجرة10

%100%0,15%0,15متوسط نسبة العائد من االستثمار النقدي11

%84%0.65%0,77متوسط نسبة العائد من االستثمار العقاري12

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%2100021000100(أرباع السنة فقط 3) العائد المالي من المحفظة االستثمارية 13

%464523871283العائد المالي من االستثمار العقاري14

15
نتجات عدد المنصات الحكومية المستهدف المشاركة فيها لنشر م

التبرع
23100%

%6583عدد المنتجات المستهدف ترويجها16

%80%8%10نسبة المصاريف اإلدارية إلى إجمالي المصاريف 17

%100%92%80مصاريف البرامج واألنشطة إلى إجمالي المصاريف18

%5334062,37190876100إجمالي اإليرادات المحققة19

متوسط األداء   85%

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 2021نتائج مؤشرات األداء االقتصادي للربع األول 



7,190,872
لاير

2,965,478
لاير

المصروفاتاإليرادات

اإليرادات والمصروفات



202120202019البيانم

2,771,2321,1790الموارد البشريةوزارة 1

2,877,5812,356,679950,291وزارة العدل2

69,99668,1926,719الزكاة3

72,835196,494221,504الوقف4

84,402118,46053,041تبرعات متنوعة وصدقات5

1,109,640818,744928,820إيرادات دعم المبادرات 6

73,366105,500138,180إيرادات البرامج7

19,000017,500األعضاءاشتراكات 8

59,71262,42320,699الوقفيةاالستثمارات 9

51,02447,0900صندوق تنمية الموارد البشرية10

2,08816,7593,575أخرى11

7,190,8763,791,5202,340,329اإلجمالي

وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية

38.5%

وزارة العدل

40.0%

الزكاة

1.0%

الوقف

1.0%

ة تبرعات متنوع

وصدقات

1.2%

إيرادات دعم املبادرات 

15.4%

إيرادات البرامج

1.0%

ءإشتراكات األعضا

0.3%

اإلستثمارات 

…الوقفية

صندوق تنمية 

املوارد البشرية

0.7%

اإليرادات



202120202019البيانم

264,631298,774111,465المصروفات  العمومية واإلدارية1

2,700,8472,500,1491,331,119مصروفات األنشطة2

2,965,4782,798,9221,442,584اإلجمالي

8.9%
نسبة المصروفات العمومية 

واإلدارية

91.1%
نسبة مصروفات األنشطة

264,631

2,700,847

298,774

2,500,149

111,465

1,331,119

مصروفات األنشطةالمصروفات  العمومية واإلدارية

1سلسلة

2سلسلة

3سلسلة

المصروفات

2019

2020

2021



202120202019البيانم

7,190,8763,791,5202,340,329اإليرادات1

2,965,4782,798,9221,442,584المصروفات2

4,225,398992,598897,745فائض الفترة

+89%
نسبة زيادة اإليرادات عن نفس

الفترة من العام الفائت

7,190,876

3,791,520

2,340,329

2,965,478

2,798,922

1,442,584

اإليرادات املصروفات

مقارنة اإليرادات والمصروفات

+6%
عن المصروفات نسبة زيادة 

نفس الفترة من العام الفائت



شكرا  لكم 


