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62,040
 إجمال عدد المستفيدين

79.07%
 نسبة األثر

115%
إجمالي نسبة اإليرادات
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نهدي تقرير االداء لمقام
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مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمري منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي 

ري َخالِد الِفيصل األَمِ

صاحب السمو الملكي 

ري َبِدر ِبن ُسلَطان األَمِ
نائب أمري منطقة مكة المكرمة 

صاحب السمو األمري 

ُسُعود بن َعبَداللَّه بن ُجُلِوي
ف

َّ
مستشار أمري منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكل
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صاحب السمو الملكي

األمري عبدالمجيد بن عبد العزيز ال سعود. رحــــمه هللا
 بتأسيس الجمعية كمركز إصالح وتأهيل عام

ً
أصدر قرارا

2003م
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جمعيــة المــودة للتنميــة األســرية بمنطقــة مكــة المكرمــة تأسســت عــام 2003م وهــي 
جمعيــة تنمويــة غــري ربحيــة متخصصــة فــي وتدريــب وإرشــاد وإصــالح وتوعيــة األســرة مــن 
خــالل مبــادرات تنمويــة مســتدامة تســعى مــن خاللهــا  الســتقرار األســرة مــن خــالل بنــاء 
جيــل مــن األســر الواعيــة والمتماســكة القــادرة علــى مواجهــة التحديــات علــى أن تكــون 
مؤثــرة وســفرية لرســالة المــودة، كمــا تســعى الجمعيــة إلــى تكويــن بيئــة أســرية صحيــة 
وآمنــة لألبنــاء بعــد انفصــال األبويــن يســودها االحــرام المتبــادل ، كذلك تســعى ألن تكون 
المرجــع األول لقضايــا األســرة واإلســهام فــي طــرح أفضــل الحلــول االســراتيجية فــي 
تحقيــق أهــداف برنامــج التحــول الوطــي المتعلقــة باألســرة وتأهيــل أفضــل الكفــاءات 

مــن المختصيــن.

البداية 
بــدأ  كمركــز  الجمعيــة  تأســيس 
فــي موقــع مرتبــط بجامــع األمــر 

ر منصــو

اإلنطالقة
جديــدة  نوعيــة  مبــادرات  انطــاق 
لألســرة منهــا بنــاء قــدرات االســرة

التحّول
صــدور ترخيــص الجمعيــة 
تحــت مظلــة وزارة المــوارد 

البشــرية والتنميــة 

اطاق االسرتاتيجية االولى 
للجمعية

اطاق الهوية الجديدة
والمبادرات التنموية الجديدة

االسرتاتـــــيجيــــة  اطــاق 
الثانيــة

جائــزة الملــك خالــد للمــرة بطموحنا نقدر 
الثانيــة

وجائــزة األمــر محمــد بــن 
فهــد ألفضــل عمــل خــري  

استام اول جائزة 
تمزي للجمعية 

قصتنا
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ً
شكرا

لعطائكم ومساهمتكم في خدمة أكرث من 80 ألف أسرة خال العام 2021م 
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تقرير األداء السنوي 2021

شــارك فــي إعــداد التقريــر فريــق عمــل مــن جميــع اإلدارات والربامــج 
نمــاذج  وفــق  والتمــزي   االســرتاتيجية  إدارة  مكتــب  مــع  بالشــراكة 
ومنهجيــات عالميــة فــي تحليــل البيانــات وتدقيقهــا وبإشــراف مــن 
المديــر العــام ومجلــس اإلدارة وتدقيــق لجنــة التدقيــق والحوكمــة.

A n n u l  R e p o r t  2 0 2 1
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 المحتويات
كلمة رئيس مجلس اإلدارة  

كلمة المدير العام 

ملخص األداء العام 

متوسط األداء االسرتاتيجي

مقارنة متوسط األداء االسرتاتيجي

نتائج متوسط األداء وفق األهداف االسرتاتيجية

نتائج متوسط األداء وفق المؤشرات االسرتاتيجية

نتائج متوسط األداء وفق  مؤشرات بطاقة األداء المتوازن

التغير الذي أحدثته المودة في العام 2021م

األداء االجتماعي

إجمالي عدد المستفيدين

نتائج مؤشرات األداء االجتماعي

أكاديمية الحياة لتمكين المرأة 

أكاديمية مهارة تعزيز مهارات جودة الحياة األسرية

مركز اطمئن لإلرشاد األسري وفض الزناعات

مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 

مركز الحماية األسرية 

عيادة قرة عين لعاج اضطرابات الطفولة

مركز كفاءة للتطوير المهين للممارسين المختصين

مركز تصممي السياسات والبحوث األسرية

إدارة مشاريع اإلسناد والمنافسات الحكومية والخاصة

مركز إدراك للتوعية وتعزيز القمي السرية

الحمات التوعوية

األداء المؤسسي

متوسط األداء المؤسسي

نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

استدامة بناء الثقة والصورة الذهنية

استدامة التمزي المؤسسي

نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة

نسبة تحقيق إجراءات الخطة التشغيلية 

إنجاز فرس التحسين

معالجة الشكاوى

الشراكات االسرتاتيجية واللوجستية والمنح

مركز العناية بالضيوف

12

13

19

22

22

22

23

23

26

27

28

29

35

44

49

59

64

69

73

77

80

82

86

103

104

105

107

118

120

120

121

121

122

124

125

126

127

128

128

129

130

131

132

133

134

136

138

143

144

145

145

146

147

148

148

التبادل والنقل المعرفي

المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقيات

جوائز التمزي 

نتيجة تقيمي معاير التمزي المؤسسي

تكريم الجمعية

تنظمي ملتقي التمزي بمنطقة مكة المكرمة 

استدامة بيئة العمل

نتيجة مؤشرات أداء استدامة بيئة العمل

برنامج تعزيز الوالء واالنتماء

تطوير مهارات فريق العمل

استقطاب المتطوعين واستثمارهم

استدامة التحول الرقمي

قياس األثر والجدوى االجتماعية لخدمات الجمعية للعام 2020م

األداء االقتصادي

نتائج مؤشرات األداء االقتصادي

ملخص التقرير المالي

اإليرادات

المصروفات

مقارنة اإليرادات والمصروفات

مقارنة المصروفات مع عدد الخدمات

التدفقات النقدية منذ العام 2011 وحىت العام 2021م
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 بكل ما تحمله الكلمة 
ً
 بل كان اســتثنائيا

ً
لم يكن عام 2021م عاديا

مــن معــى بســبب تداعيــات جائحــة كورونــا الــي ألقــت بظالهــا 
علــى العالــم أجمــع، برغــم تأثــر الكثــر مــن هــذه الجائحــة إال أن 
 
ً
 ومؤسســيا

ً
جمعيتكــم المــودة خــال هــذا العــام تمــزيت اجتماعيــا

 بفضــل هللا ســبحانه وتعالــى ثــم بدعــم شــركاء المــودة 
ً
واقتصاديــا

الذيــن ســاهموا فــي صناعــة األثــر وكذلــك بالدعــم الكبــر الــذي 
تلقــاه المــودة مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة 
فلهــم الشــكر والتقديــر، والشــكر موصــول لفريــق عمــل المــودة 
ــة مـــــــــجـــــلــــــــــس اإلدارة واإلدارة  ــعية العمومـــــيــــــــــــ مــن الـــــجـــمــــ

التنـــــفيــــذيــــــــة. 
ويسعدنا أن نضع بين أيديكم تقرير العام 2021م. 
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فــي العــام 2021 تشــرفت الجمعيــة بمســاعدة مايزيــد عــن 62 ألــف أســرة بأكــرث مــن 193 ألــف 
خدمــة مــن خــال 10 مبــادرات تنمويــة تســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة األســرية عــرب 
تمكيــن المــرأة اجتماعيــا واقتصاديــا وتعزيــز دور الشــباب فــي األســرة وســامة وحمايــة 
الطفــل كمــا نهــم بتفعيــل دور كبــار الســن داخــل األســرة ورفــع وعــي الرجــل بمهامــه 

ومســؤولياته تجــاه أســرته. 
نســبة  بلغــت  حيــث  مرضيــة  نتائــج  االجتماعــي  األداء  مســتوى  علــى  الجمعيــة  حققــت 
حــاالت الصلــح %62 ومتوســط نســبة إغــاق باغــات الحمايــة األســرية %87 كمــا بلغــت نســبة 
تمكيــن المــرأة  بالمهــارات الحرفيــة %84 و متوســط نســبة ارتفــاع المهــارات األســرية لــدى 

المســتفيدين %57 بمتوســط عــام لــألداء االجتماعــي بلــغ 92%
وعلــي مســتوى األداء المؤسســي أبرمــت الجمعيــة 30 شــراكة اســرتاتيجية ومنــح كمــا 
حصلــت الجمعيــة علــى 2 مــن جوائــز التمــزي المؤسســي وكانــت نســبة االســتجابة عــرب مركــز 
لــألداء  %95.34 بمتوســط عــام  %97 ونســبة  تطبيــق معايــر الحكومــة   العنايــة بالضيــوف 

93% المؤسســي 
وعلــى مســتوى األداء االقتصــادي حقــق الجمعيــة نســبة زيــادة عــن إيــرادات العــام الماضــي 
بلغــت %85 وبلغــت نســبة المصروفــات العموميــة واإلداريــة %7.7 ومتوســط نســبة مصاريف 

الربامــج والمشــاريع %86 بمتوســط عــام لــألداء االقتصــادي 88%
ولــم يكــن يتحقــق ذلــك إال بفضــل هللا ثــم بدعــم الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة 

وبجهــود فريــق العمــل.
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مجلس إدارة داعم وُملهم 
2020-2024

رئيس مجلس اإلدارة 

مجموعــة  رئيــس  نائــب   , لألعمــال  فيصــل  مجموعــة  رئيــس 

رئيــس مجموعــة شــركات حيــاة   , اللطيــف جميــل لألعمــال  عبــد  

للطيــف ا عبد

ً
بجدة سابقا

14
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عضو مجلس اإلدارة 
ً
عضور مجلس إدارة الغرفة التجارية سابقا

رئيس مجموعة المربعي الصناعية 

15
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ملزتمون بالتمزيٌّ 

جائزة تمزي مؤسسي
 محلية وإقليمية

 وعالمية خال
 6 سنوات

12
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•جائزة التمزي الرقمي 
•جائزة المشروعات الرائدة 

ً
اجتماعيا

•جائزة جدة لإلبداع 
•جائزة التمزي في العمل الخـــري

•جائزة قيادي األعمال في الشرق
 األوسط 

•جائزة المؤسسات المتمزية في 
مــــجال رعاية األسرة العربية 

•تصنيف الجمعية كأفضل بيئة 
Great Place To Work عمل من

-المركز 14 على مستوى الخليج 
-المركز 13 على مستوى الشرق 

األوسط

•جائزة الملك خالد للتمزي
) المركز الثاني ( 

. جائزة األمر محمد بن فهد 
ألفضل أداء خري في الوطن 

العربي

•جائزة الشيخ خليفة لامتياز 
 Great تصنيف الجمعية من•

Place To Work
كأفضل بيئة عمل وحصلت على 

المركز  الثالث على مستوى 
المملكة

•جائزة مكة للتمزي 
•جائزة الملك خالد

2016م

2018م

2021م2020م

2019م

2017م
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حوكمة الجمعية  1

نتائج قياس مؤشرات الحوكمة2
95.34% 2021
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2020



2121
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متوسط األداء االسرتاتيجي للعام 2021م 

مقارنة متوسط األداء االسرتاتيجي

نتائج متوسط األداء وفق األهداف االسرتاتيجية 

المقارنة 
مع األعوام 

السابقة

بفضــل هللا هنــاك تقــدم علــى مســتوى األداء االجتماعــي والمؤسســي بزيــادة عــن العــام الماضــي، كمــا أن األداء االقتصــادي 
يوجــد بــه تقــدم ملحــوظ علــى مســتوى اإليــرادات المحققــة لكــن يوجــد بعــض المؤشــرات الــي لــم يــم إنجازهــا بالشــكل 

المطلــوب ممــا أثــر علــى نســبة األداء اإلجمالــي لــألداء االقتصــادي

االســرتاتيجية  األهــداف  تحقــق  نســبة 
بلغــت %92، كمــا ننــوه أن نســبة إنجــاز 
األهــداف المقبولــة وعددهــا 6 تراوحــت 

نســب تحققــا %71 و %73 و %75 و 86% 

1

2

3
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نتائج متوسط األداء للعام 2021م وفق األهداف االسرتاتيجية 

متوسط نسبة اإلنجازعدد المؤشراتالهدفم

%1385 تمكين المرأة في قدرتها على رعاية أسرتها1

%1296رفع وعي الرجل بمسؤولياته تجاه أسرته2

%2595حماية الطفل وبناء قدراته وتنمية مهاراته3

4
ً
%775تعزيز دور الشباب أسريا ومجتمعيا

%1073 بناء قدرات الممارسين وفق المعايري المعتمدة5

%2998 زيادة إسهام المجتمع في دعم قضايا األسرة6

%1099تعزيز العالقة مع أصحاب المصلحة7

%1100اإلسهام الفاعل في تحقيق رؤية 82030

%2786تحقيق االستدامة المالية9 

%4100 صناعة وابتكار مبادرات وخدمات نوعية10

%3100استشراف االحتياجات واألولويات المستقبلية لألسرة11

%6100استدامة التمزي المؤسسي12

%1195تعزيز الكفاءة التشغيلية13

%2100تطوير شراكات اسراتيجية فاعلة14

%2493تطوير منظومة االتصال المؤسسي15

%2100نمذجة منظومة العمل16

%791تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة17

%2100بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية18

%271 استقطاب المتطوعين واستثمارهم19

%371بناء وتمكين الصف الثاني20

%1197تطوير بيئة العمل للتحول الرقمي21

4

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100



25

نتائج متوسط األداء وفق المؤشرات الرئيسية  5

نسبة تحقيق مؤشرات بطاقة األداء المتوازن6

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100

الجمعيــة فــي قيــاس تحقيــق المؤشــرات تحســب كل مــا هــو دون %69 فهــو مؤشــر خطــر أو لــم يتحقــق تحقيــق المســتهدف 
المطلوب منه , حيث بوجد 7 مؤشــرات حققت أكرث من %52 من المســتهدف و 10 مؤشــرات بلغت نســبة تحقيق المســتهدف 

%45 ومــع ذلــك اعتربتهــا الجمعيــة فــي نطــاق الخطــر حــىت يــم الرتكــزي عليهــا لتحســين نتائجهــا

مقارنة تحقق مؤشرات بطاقة األداء المتوازن مع نفس الفرة من األعوام األخرى
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ماالتغير الذي أحدثته المودة في العام 2021م 6

 23%
من مستفيدات أكاديمية 

ً
الحياة تم تمكينهم إقتصاديا

 62.78%
متوسط نسبة الصلح بين األسر 
المستفيدة من اإلصاح األسري

84%
نسبة إغاق الباغات 
في الحماية األسرية

 57%
نسبة ارتفاع المهارات الرتبوية 

لدى األسر المستفيدة

63.15%
متوسط نسبة زيادة وعي 

المستفيدين بأحكام التنفيذ

21%
نسبة األطفال اللذين تم 

تعديل سلوكهم

16.71%
متوسط نسبة خفض 

الزناعات بين األسر المنفصلة

40%
نسبة التغير اإليجابي في 

سلوكيات األسر المستفيدة

269,510
مستفيد زاد وعيه بأهمية 

اإلسقرار األسري
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إجمالي عدد المستفيدين 

إجمالي عدد المستفيدين بالمقارنة مع األعوام السابقة

تصنيف المستفيدين حسب المبادرات 

مستفيد ومستفيدة

62,040193,592
خدمة

يرجــع ســبب تحقيــق أعلــى مــن المســتهدف إلــى زيــادة 
أعــداد المســتفيدين فــي مركــز الحمايــة األســرية مــن 
الحيــاة  أكاديميــة  خدمــات  علــى  واإلقبــال  العنــف 
لتمكيــن المــرأة وكذلــك اإلقبــال علــى خدمــات عيــادة 
يرجــع  كمــا  الطفولــة،  اضطرابــات  لعــاج  عيــن  قــرة 
2020 حيــث أن  العــام  ســبب انخفــاض المحقــق عــن 
الجمعيــة قدمــت أكــرث مــن 19 ألــف ســلة غذائيــة ودعــم 

إغاثــي أثنــاء جائحــة كورونــا.
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نتائج مؤشرات األداء االجتماعي 

رقم 
نسبة المحققالمستهدفالمؤشرالمؤشر

اإلنجاز

%27503351100عدد المتدربات اإلجمالي س1-1

%6789100عدد الدورات س1-2

%100%84%75نسبة السيدات الالتي تم تمكينهنس1-3

000عدد معامل اإلنتاج اليت تم بناءها س1-4

000عدد المستفيدات من معامل اإلنتاج س1-5

000عدد المنتجات اليت تم انتاجها في المعملس1-6

%10044عدد المشاريع اليت تم تمويلهاس1-7

 بعد حصولها على التدريبس1-8
ً
%1270108487عدد األسر الضمانية اليت تم دعمها ماليا

%100434100عدد المستفيدات الالتي أصبح لديهن مشاريعس1-9

%83.33%75%90نسبة الزتام السيدات بالزتام سداد التمويلس1-10

%10263100عدد المنافذ الجاهزة للبيع س1-11

000عدد المنافذ الجاهزة للبيع في فنادق 5 نجوم والمطارس1-12

%614100عدد المنافذ المؤقتة في المعارض اليت تم المشاركة بهاس1-13

%20002,078100عدد المستفيدين من اإلصالح وفض الزناعاتس2-1

1-1

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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نتائج مؤشرات األداء االجتماعي 

 رقم
 نسبةالمحققالمستهدفالمؤشرالمؤشر

اإلنجاز

%2,2382,729100عدد جلسات الصلح لألسر المستفيدةس2-2

%89.57%62.70%70نسبة الحاالت المنتهية بالصلحس2-3

%13,14014,446100عدد المستفيدين من اإلرشاد األسريس2-4

%14,93915,542100عدد الخدمات المقدمة في اإلرشاد األسريس2-5

%61%61%100نسبة إنجاز التحليل الفي لنتائج المقاييسس2-7

%0%0%0نسبة إنجاز بناء تطبيق اطمئن لالستشارات الزوجية والربويةس2-9

%535298عدد المصلحين الذين تم تطوير مهاراتهم س2-10

%33100عدد ورش عمل تحليل وتصنيف قضايا اإلصالح األسريس2-11

س2-12
عدد مرات تقيمي أداء المرشدين والمصلحين وفق نموذج تقيمي 

األداء
44100%

%12100عدد الشراكات مع الجهات ذات الصلة لتطبيق اطمئنس2-13

%6,6006,616100عدد الحاالت المتوقع خدمتها في برنامج الحماية األسرية س3-1

%13,20016,023100عدد الخدمات المتوقعة للحاالت في برنامج الحماية األسريةس3-2

%100%100%100نسبة إنجاز الحاالت الواردة من الجهات س3-3

1-1

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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 رقم
 نسبةالمحققالمستهدفالمؤشرالمؤشر

اإلنجاز

%322100عدد الدورات التطويرية لفريق عمل الحماية األسرية س3-4

%99.30%84.41%85نسبة إغالق الحاالت في برنامج الحماية األسرية س3-5

%484083.33عدد تكرار جلسات برنامج تعديل سلوك المعنفينس3-6

%0%0%20نسبة انخفاض البالغات الحرجة في العنف األسريس3-6

%40003,69492.35عدد المستفيدين من مراكز شمل س3-7

%96,000123,586100عدد الخدمات المقدمة لألسر في مراكز شملس3-8

%100%100%100نسبة خدمة الحاالت المحولة لمراكز شملس3-9

%1212100عدد األنشطة التوعوية المقدمة لمستفيدي مراكز شملس3-10

%74.73%71%95نسبة االنتظام في مواعيد تنفيذ األحكامس3-11

%90%18%20نسبة المستفيدين الحاصلين على جلسات ارشادية واجتماعيةس3-12

%56%14%25نسبة الحاالت المحولة إلى المزنل بالراضيس3-13

%3001,399100عدد االستشارات القانونية المقدمة لمستفيدي مراكز شملس3-16

%34,75100%20نسبة المستفيدين الذين زاد وعيهم بأحكام التنفيذس3-17

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100

نتائج مؤشرات األداء االجتماعي  1-1
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 رقم
 نسبةالمحققالمستهدفالمؤشرالمؤشر

اإلنجاز

%100096496.40متوسط عدد حاالت التهيئة والتدرجس3-18

%60004,38373متوسط عدد جلسات التهيئة والتدرجس3-19

س3-20
 نسبة الحاالت اليت تم خدمتها من الحاالت اليت تحتاج لخدمة

التهيئة والتدرج
100%100%100%

%71.76%61%85نسبة نجاح خدمات التهيئة والتدرجس3-21

%100%75%25 نسبة الحاالت المستقرة من إجمالي الحاالتس3-22

%5001,127100 عدد األطفال المستفيدين من خدمات عيادة قرة عينس3-23

%12002.657100 عدد الخدمات المقدمة في عيادة قرة عينس3-24

%13,69011,91487 عدد المستفيدين من الدورات في أكاديمية مهارةس4-2

%24419479.50عدد الدورات المقدمةس4-3

%55%33%60نسبة ارتفاع مستوى المهارات الربوية لدى المستفيدينس4-5

%67100 عدد الحقائب التدريبية اليت تم تطويرهاس4-6

س4-7
 عدد المتدربين اللذين قاموا بوضع خطة إيجابية للعالقة بعد

االنفصال
35019956.85%

%48025553عدد المستفيدين من تطوير المهارات للمختصينس5-1

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100

نتائج مؤشرات األداء االجتماعي  1-1
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 رقم
 نسبةالمحققالمستهدفالمؤشرالمؤشر

اإلنجاز

%121191.66عدد األدلة التوعوية اليت تم إصدارهاس6-1

%12001825100عدد األدلة التوعوية اليت يمت تحميلها من الموقعس6-2

%000عدد الحلقات المنجزة من مسلسل وداد الكرتونيس6-3

%000عدد مشاهدات الحلقات س6-4

%44100عدد الحلقات البودكاست المنجزة لحملة التوعيةس6-5

%200000269910100عدد المستمعين الحلقات البودكاست لحملة التوعيةس6-6

%000عرض فيلم وثائقي عن األسرة السعودية )في المنصات العالمية(س6-7

%000عدد مشاهدات الفيلم الوثائقيس6-8

%2439100عدد األمسيات التوعوية المنفذةس6-9

%44100عدد الندوات التوعوية المنفذةس6-10

%29100عدد المعارض التوعوية المنفذةس6-11

%600017031100عدد المشاركين في األمسيات التوعويةس6-12

%20002303100عدد المشاركين في الندوات التوعوية س6-13

%15007417100عدد المستفيدين في المعارض التوعوية س6-14

%1848100عدد االنفوجرافيك  المنفذ لحملة التوعيةس6-15

%4042100عدد األنفوفويس المنفذ لحملة التوعيةس6-16

%1218100عدد الموشن جرافيك المنفذ لحملة التوعيةس6-17

%4250عدد المسابقات المنفذة لحملة التوعيةس6-18

%240000299067100عدد المشاهدات ) الوصول ( لالنفوجرافيك للحملة التوعوية س6-19

%2400005250000100عدد المشاهدات ) الوصول ( للرسائل التوعوية للحملة التوعويةس6-20

%1200013617100عدد مشاهدات الموشن جرافيك التوعوي للحملة التوعويةس6-21

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100

نتائج مؤشرات األداء االجتماعي  1-1
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 رقم
 نسبةالمحققالمستهدفالمؤشرالمؤشر

اإلنجاز

%100%66.66%60نسبة زيادة وعي أفراد األسرة بالتعامل مع التقنيةس6-22

%1720100عدد األيام العالمية اليت تم التوعية بهاس6-23

%1700003872941100عدد مشاهدات  الفيديوهات لأليام العالميةس6-24

%1360001392000100عدد البوستات واالنفوجرافيك التوعوية لأليام العالميةس6-25

%360395100عدد االنفوجرافيك والرسائل التوعوية العامةس6-26

%136000747383100عدد مشاهدات )وصول( االنفوجرافيك عن األيام العالمية س6-27

%680001808332100عدد مشاهدات )وصول( الرسالة التوعية عن األيام العالميةس6-28

%34100عدد المشاركات في الحمالت األسرية الوطنيةس6-29

%821100عدد المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقياتص1-10

%25100عدد الربامج التنموية المنفذة وفق رؤية 2030ص2-1

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100

نتائج مؤشرات األداء االجتماعي  1-1
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والمطلقــات  اآلرامــل   وتدريــب  المــرأة  تمكيــن  الــى  الحيــاة  أكاديميــة  فــي  نهــدف 
والمســتفيدات مــن الضمــان االجتماعــي واألســر المتعففــة فــي منطقــة مكــة المكرمــة 
إلكســابهن المهــارات الازمــة وتحســين وضعهــن االقتصــادي لتحقيــق االســتدامة الماليــة 
لّهــن مــن خــال التدريــب المهين والحرفي لهن وتقديم خدمات اإلرشــاد المهين والتدريب 
المنتهــي بالتوظيــف أو تمويــب المشــاريع متناهيــة الصغــر للقــادرات علــى االنتــاج والعمل 
لتحقيــق اكتفائهــن الذاتــي وتحويلهــن مــن الرعويــة إلــى التنمويــة، ومســاعدتهن لمواجهــة 

تحديــات الحيــاة وعيــش حيــاة كريمــة ومســتقرة .

التدريب الحرفي 
والمهين الريادي

ساعة تدريبيةدورة تدريبية مستفيدة

معامل اإلنتاج 
والتسويق

الدعم الرعوي للمستحقين 
والتمويل للمشاريع 

الصغرة 

منافذ وقنوات البيع

المخرجات

مقارنة عدد المستفيدين

3,351891,828
1-1-1
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1-1-2

1-1-3

1-1-4

النتائج

األثر

الشركاء

مستفيدة أصبح 
لديهن مشاريع

مستفيدة من مستفيدات 
الضمان االجتماعي تم 

تمكينهن

متوسط نسبة رضا 
المستفيدات 

استشارة مهنية تم 
تقديمها للمستفيدات

مستفيدة تم مساعدتهن 
في التوظيف بالشراكة مع 

طاقات

مستفيدة من مستفيدات 
الضمان االجتماعي تم 

تقديم الدعم السكين لهن

318

38786.80% 107

2928

من المستفيدات اكتسبن مهارات 
ومعارف جديدة من التدريب الحرفي 

والمهين

من المستفيدات أطلقن مشاريع 
ً
تدر عليهن دخا ماليا

العائد على االستثمار االجتماعي
مقابل كل ريال تم صرفه 

19.8 ريال100%32%
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بازار سوق الحجاز

أنشطة األكاديمية

المــوارد  لــوزارة  التابــع  الســنوي  التوظيــف  ملتقــى 
االجتماعيــة والتنميــة  البشــرية 

سعادة أ.فهد بن رقوش مدير عام فرع 
الوزارة بمنطقة مكة المكرمة .. يكرم 

الجمعية لمشاركتها في الملتقى

مستفيدة شاركن في 
البازار

14

1-1-5
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إطاق مشروع سوق المنتجات الزراعية

الشركاء

أمــر   - الشــريفين  الحرميــن  خــادم  مستشــار  برعايــة 
منطقــة مكــة المكرمــة جمعيــة المــودة وبنــك التنميــة 
االجتماعيــة وأمانــة جــدة وفــرع وزارة المــوارد البشــرية 
ضمانيــه  أســرة   120 لتحويــل  تفاهــم  مذكــرة  وقعــت 
وتمكينهــم  تدريبهــم  عــرب  اإلنتــاج  إلــى  االحتيــاج  مــن 
مــن خــال مشــروع تأســيس وتشــغيل 120 منفــذ بيــع 

والفواكــه للخضــار 

أسرة في سوق 
المنتجات الزراعية لألسر 

الضمانية

120



40

الحفل االفرتاضي إلطاق مشروع سوق المنتجات الزراعية

التوزيع الجغرافي لمواقع األسواق

مشروع سوق المنتجات الزراعية

حديقة امرؤ القيس 
والواقعة بحي 

العزيزية 

حديقة مرال 
والواقعة بحي 

البساتين

حديقة األبرار 
والواقعة بحي الورود

حديقة الضحى بحي 
قويزة 
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اتفاقية مشروع صيانة الجوال

اتفاقية تمكين

123
 مستفيدة من مشروع صيانة 
الجوال وتحويلهن من  االحتياج 

إلى االنتاج

مشروع صيانة الجوال

 129
سيدة تم تدريبهن
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الدعم اإلغاثي لألسر

السال الغذائية 

الدعم العيين

البطاقات الرقمية

بطاقة رقمية إلعانة األسر 
األشد حاجة

امسح الكود للمشاهدة

امسح الكود للمشاهدة

826

فردسلة غذائية

2,53512,662

جهاز تكييف

37

1-1-6

1-1-6-1

1-1-6-2

1-1-6-3



43

الدعم السكين) مشروع إكرام وإيواء ( 

 مــع توجيــه فــرع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بالمنطقــة 
ً
تفاعــا

شــاركت جمعيــة المــودة فــي الدعــم اإلغاثــي )إيــواء( واالجتماعــي والنفســي 
ــا إغاثًيــا مهمتــه تقديــم العــون 

ً
ــكلت ألجــل ذلــك فريق

ُ
لألســر المتضــررة , وش

. للمتضرريــن 

أسرة تم إيوائها

79

1-1-6-4
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رقم الرتخيص

1/601
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نهــدف مــن برنامــج تعزيــز مهــارات جــودة الحيــاة األســرية إلــى المســاهمة فــي تحقيــق 
الســعادة األســرية كأحــد أهــم مقومــات برنامــج جــودة الحيــاة والــي ال تكتمــل إال بتحســين 
الصحــة النفســية والمجتمعيــة للفــرد واألســرة، وذلــك مــن خــال تعزيــز الروابــط األســرية و 
 لتحقيــق التــوازن واالســتقرار فــي كافــة الجوانــب مــع 

ً
توفــر عوامــل النجــاح لألســرة وصــوال

األخــذ فــي اإلعتبــار تعزيــز القــمي األســرية لــدى األجيــال.

المخرجات

محاور التدريب في االكاديمية  1-2-1

1-2-2
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مقارنة عدد المستفيدين مع األعوام السابقة

عدد الدورات المنفذة

يرجــع الســبب فــي عــدم تحقيــق المســتهدف إلــى 
توقــف الشــركاء عــن تنفيــذ الــدورات نتيجــة جائحــة 
علــى  بنــاء  المســتهدفات  بنــاء  تــم  وقــد  كورونــا 
االتفاقــات المربمــة مــع الشــركاء، وقــد تــم أخــذ ذلــك 
فــي االعتبــار عنــد بنــاء مســتهدفات العــام 2022م .

1-2-3

1-2-4

194244



47

تصنيف عدد المستفيدين وفق الدورات

تصنيف عدد المستفيدين وفق التحويل من  الشركاء

تأتــي دورات تأهيــل المقبليــن والمقبــات علــى الــزواج علــى رأس الــدورات األكــرث اقبــاال 
بنســبة %48.20 مــن إجمالــي المســتفيدين مــن التدريــب.

%7 ، وتقاربــت باقــي الــدورات  يلــي ذلــك دورات الرتبيــة الوالديــة بنســبة إقبــال تجــاوزت 
ً
التدريبيــة فــي نســبة االقبــال بمتوســط %3  تقريبــا

1-2-4

1-2-5
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النتائج

األثر

متوسط نسبة ارتفاع مستوى المهارات 
الرتبوية لدى المستفيدين

من المتدربين اكتسبوا 
مهارات ومعارف جديدة

متوسط نسبة المستفيدين الذين وضعوا 
خطط إيجابية للعاقة مع أطفالهم بعد 

االنفصال

العائد على االستثمار االجتماعي
مقابل كل ريال تم صرفه

57%

71%

74.74%

14.8 ريال

1-2-6

1-2-7

متوسط نسبة اإلستقرار األسري لدى المتدربين في 
برنامج المقبلين والقبات على الزواج

80.2%



49

رقم الرتخيص

58
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قمنــا فــي الجمعيــة بتوفــر عــدد مــن قنــوات تقديــم خدمــات االستشــارات وذلــك مــن 
ــح  ــة كمــا تتي ــة بكافــة فــروع الجمعي ــف اإلرشــادي وخدمــات اإلرشــاد بالمقابل خــال الهات
خدمــة اإلرشــاد االلكرتونــي مــن خــال الموقــع اإللكرتونــي، ويــم الــرد عليهــا خــال 48 ســاعة. 
بإقامــة  وذلــك  لهــم  الخدمــة  وتقديــم  للمســتفيدين  الوصــول  علــى  المــودة  وتحــرص 
ركــن االستشــارات بالمراكــز التجاريــة والمستشــار الزائــر بمقــر الجهــات الشــريكة ، ويقــوم 
بتقديــم الخدمــة مجموعــة مــن المرشــدين والمرشــدات المختصيــن فــي المجــال األســري 

ــة. ــر عالمي ــن وفــق معاي ــوي المؤهلي والنفســي والزواجــي واالجتماعــي والرتب

جلسة ارشاديةمستفيد، و مستفيدة

المخرجات

15,40515,770

خدمات المركز 1-3-1

1-3-2
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المخرجات

المقارنة مع األعوام السابقة 

اداء الخدمات 

مؤشرات األداء

يرجــع الســبب فــي تحقيــق أعلــى مــن  المســتهدف نتيجــة تنفيــذ 3 حمــات توعويــة صابحهــا إقامــة مجموعــة مــن 
المعــارض التوعويــة والعيــادات االستشــارية فــي المــوالت التجاريــة فــي أكــرث مــن منطقــة علــى مســتوى المملكــة 

وشــهد ذلــك إقبــاال مــن المســتفيدين ممــا ســاعم فــي زيــادة أعــداد المســتفيدين

1-3-2

1-3-2-1

1-3-2-2

1-3-2-3
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تصنيف حاالت اإلصاح األسري حسب جهات اإلحالة 

التكامل مع خدمات الدعم االجتماعي واالقتصادي بالجمعية 

العيادة االستشارية المتنقلة

1-3-2-4

1-3-2-5

1-3-2-6
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العيادة االستشارية المتنقلة

خدمات الدعم النفسي من خال برنامج المستشار الزائر مع الشركاء

1-3-2-6

1-3-2-7
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1-3-3

1-3-3-1

1-3-4
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1-3-4

1-3-4-1

أبرز قضايا االستشارات االجتماعية وفض الزناعات 1-3-4-2
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1-3-4-3

1-3-4-4

أبرز قضايا النفسية

أبرز القضايا الرتبوية والسلوكية
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أبرز القضايا الحقوقية1-3-4-5

أبرز القضايا االقتصادية1-3-4-6
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أبرز القضايا الصحية1-3-4-7



59



60

الحضانــة  ونقــل  والزيــارة  الرؤيــة  خدمــات  بتقديــم  نقــوم  العــدل  وزارة  مــع  بالشــراكة 
لألســر المنفصلــة بمنطقــة مكــة المكرمــة بمــا يســاعد فــي تعزيــز وتســهيل رؤيــة الوالديــن 
 عــن مراكــز الشــرطة 

ً
ألطفالهــم خــال فــرتة الحضانــة أو فــرتة الــزناع فــي بيئــة آمنــة بــدال

ــا علــى تقديــم االستشــارات 
ً

وشــعب تنفيــذ األحــكام، وتشــتمل خدمــات الربنامــج أيض
القانونيــة لألســر المنفصلــة وخدمــات التهيئــة والتــدرج النفســي لألطفــال الذيــن يعانــون 

مــن اضطرابــات نفســية.

المخرجات

خدمات المركز

مواقع تقديم الخدمة 

1-4-1

1-4-2

1-4-3
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النتائج

ننظــر لعــدم تحقيــق المســتهدف فــي مراكــز شــمل أنــه مؤشــر إيجابــي، يمــا يعــين أن المشــاكل األســرية بعــد 
االنفصــال الــي تدعــو األســر إلــى اللجــوء للقضــاء قــد انخفضــت ولــم تضطــر األســر للذهــاب إلــى المحاكــم وبالتالــي 

لــم يــم إصــدار صكــوك قضائيــة بهــذا الخصــوص

1-4-3-1

1-4-3-2

1-4-4

التوزيع الجغرافي لعدد األسر

المقارنة مع األعوام السابقة
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النتائج

األثر

1-4-4

1-4-5

المقارنة مع األعوام السابقة1-4-4-1
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فعاليات مراكز شمل1-4-5-1

عدد األطفال المشاركين م الفعالية

417 اليوم الوطي السعوي 91 1

350 األنشطة البديلة إلدمان األلعاب اإللكرونية 2
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نهــدف إلــى حمايــة األســرة مــن العنــف األســري وتوفــر بيئــة آمنــة لألطفــال عــن طريــق 
التدخــل لحــل األزمــات وفحــص الحــاالت، وتطبيــق الربامــج التأهيليــة للحمايــة مــن العنــف 
بربامــج مختلفــة تســتهدف جميــع أفــراد األســرة عــن طريــق جلســات إرشــادية مــع فريــق 
ــة ومتابعــة الحــاالت بعــد انتهــاء  ــك مراقب ــة مــن العنــف، وكذل ــة للحماي الربامــج التأهيلي

الخدمــة.

خدمات المركز

المخرجات

1-5-1

1-5-2
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النتائج

فــي العــام 2020م لــم يكــن هنــاك مســتهدف حيــث أن الجمعيــة بــدأت فــي تقديــم الخدمــة بشــكل جزئــي فــي 
مدينــة جــدة بتكليــف مــن وكالــة الرعايــة ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام 2020م 
وتــم االســناد الكامــل للجمعيــة  لتنفيــذ الخدمــة وفــي شــهر أبريــل مــن العــام 2021م تــم االســناد الكامــل فــي 

محفظــة جــدة 

بفضــل هللا يوجــد ارتفــاع فــي نســبة إغــاق الباغــات بمتوســط 
ــع األول ــادة بلغــت %21.92 مــن خــط األســاس وهــو الرب نســبة زي

المخرجات 1-5-2

1-5-3
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تصنيف عدد الحاالت وفق الباغات

تصنيف الباغات حسب جهات اإلحالة

األثر 1-5-4

1-5-5

1-5-6
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أنشطة ترفيهية لألبناء

التكامل مع خدمات الجمعية  1-5-7

1-5-8
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ــذ برامــج وجلســات  ــة وتنفي ــات الطفول ــن لعــاج اضطراب ــادة قــرة عي ــا مشــروع عي أوجدن
هــذا  خــال  مــن  الجمعيــة  وتســتهدف  وأســرهم،  األطفــال  ســلوك  وتعديــل  إرشــادية 
الربنامــج عــاج األطفــال الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات النمائيــة ، مــن خــال مستشــارين 

ومستشــارات مختصيــن.

المخرجات

خدمات العيادة 1-6-1

1-6-2
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المخرجات

النتائج

 للخدمــات النوعيــة الــي تقــدم والنتائــج اإليجابيــة الــي تتحقــق 
ً
زاد اإلقبــال علــى خدمــات عيــادة قــرة عيــن نظــرا

مــع األطفــال المســتفيدين مــن العيــادة والخدمــات التكامليــة المقدمــة ســواء للطفل أو أســرته.

1-6-2

1-6-3
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فعاليات عيادة قرة عين 1-6-2

عدد األطفال المشاركين م الفعالية

417 اليوم الوطي السعوي 91 1

310 2 اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

65 3 فعالية عيد األضحى

62 فعالية المستشفى التخصصي 4
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مــن خــال هــذا المركــز إلــى إعــادة تنظــمي الســوق المحلــي للمختصيــن بالتطويــر المهــين 
للممارســين والمختصيــن مــن خــال التدريــب والتأهيــل المهــين عــرب برامــج معتمــدة 
أكاديميــا ومرخصــة مــن مؤسســات عالميــة ومحليــة مــن خــال عــدة برامــج منهــا إعــداد 
األخصائــي  األســري،  الباحــث  األســري،  المــدرب  األســري،  والمرشــد  األســري،  المصلــح 
النفســي، أخصائــي تعديــل ســلوك األطفــال وذلــك عــرب برامــج تدريبيــة ودبلومــات مهنيــة 

ــة. ــدى الجمعي ــة المعتمــدة ل ــة واألخاقي ــر المهني وفــق المعاي

المخرجات

خدمات المركز 1-7-1

1-7-2
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المقارنة مع األعوام السابقة 

اتفاقيات المركز

الشــراكات  إتمــام  فــي   
ً
تحديــا واجهنــا 

عناويــن  أن  كمــا  الدوليــة،  واالعتمــادات 
مــن  اهتمــام  تاقــي  لــم  الــدورات 
فــي  ذلــك  اتخــاذ  تــم  وقــد  المشــاركين، 

2022م   العــام  خطــة  فــي  االعتبــار 

1-7-2-1

1-7-2-2
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األثر

النتائج 1-7-3

1-7-3
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نقــوم فــي مركــز تصمــمي السياســات والبحــوث األســرية علــى رصــد أهــم القضايــا المجتمعيــة 
الــي تؤثــر علــى األســرة واســتقرارها والقيــام بتحليلهــا بطــرق علميــة للمســاهمة فــي وضــع حلــول 
لمواجهــة تلــك القضايــا، كمــا يهــم المركــز بتصحيــح أســاليب وطــرق التعامــل مــع القضايــا األســرية 
ــرة عــن  ــات فــي المجتمــع بمــا يعطــي صــورة مغاي وأســاليب احتســابها ونشــرها كإحصــاءات وبيان
الواقــع، كذلــك إصــدار ودعــم البحــوث والدراســات األســرية الــي تســاهم فــي صناعــة تشــريعات 

وسياســات أســرية.

المخرجات

الجهة الشريكة الدراسة م

-
تقرير معدالت الزواج والطاق والقضايا األسرية في المملكة العربية 

السعودية للعام 2020م
1

مجلس شؤون األسرة  منهجية وآلية تطبيق المؤشر الوطين للطاق 2

 Social Impact Corporation
دراسة واقع اإلدمان على األنرتنت وأثر االجتماعي واالقتصادي في 

المملكة العربية السعودية
3

المجلس الفرعي التخصصي 
لجمعيات التنمية األسرية

دليل تصممي األثر في جمعيات التنمية األسرية 4

خدمات المركز 1-8-1

1-8-2
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إعداد وتطوير الحقائب التدريبية

نوع التطوير الحقيبة م

غرس القمي األخاقية 

في األسرة 

تطويرها لتتناسب 

التدريب عن بعد

مهارات االستعداد النفسي للزواج 1

"تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة تكوين الطفل ) 0 - 3 ( سنوات" 2

"تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة التنشئة الطفل ) 4 - 6 ( سنوات" 3

" تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة تكوين الطفل ) 7 - 9( سنوات  4

" تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة تكوين الطفل ) 10 - 12( سنوات " 5

إضافة أنشطة تدريبية 

تناسب األبوين
"الربنامج التأهيلي لألسر قبل االحتضان" 6

إدارة األزمات 

االقتصادية المؤثرة 

على األسرة

التخطيط واالدخار المالي لألسرة 7

تطوير لكامل الحقيبة قواعد التوازن بين العمل واألسرة 8

تطوير لكامل الحقيبة تطوير حقائب مشروع تدريب وتأهيل مماريس اإلرشاد األسري بالمملكة 9

1-8-3

إعداد وتطوير الحقائب التدريبية1-8-4
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إدارة مشاريع اإلسناد 
والمنافسات الحكومية والخاصة
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متوسطة نسبة إنجاز المشاريع

نتائج تنفيذ مشاريع اإلسناد والمنافسات الحكومية والخاصة

1-8-5

1-8-6
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ــاج محتــوى توعــوي إعامــي لألســرة عــرب وســائل  ــى إنت نهــدف مــن خــال مركــز إدراك إل
كاســت  والبــود  والمسلســات  األفــام  مثــل  االجتماعــي  التواصــل  ومنصــات  اإلعــام 
والموشــن جرافيك واإلنفوجرافيك والرســائل التوعوية لألســرة، وكذلك حلقات إرشــادية 
باســتضافة مختصيــن فــي عــدة مجــاالت تحتاجهــا األســرة واألدلــة التوعويــة المتخصصــة 

فــي األســرة. 

المخرجات

خدمات المركز 1-9-1

1-9-2
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النتائج

المنتجات التوعوية

امسح الكود لإلطاع
وتحميل األدلة 

التوعوية 

1-9-3

1-9-4

 عنوان الدليلم
 ) تطبيقات مفيدة للمرأة ) اليوم العالمي للمرأة1

 نصاح لألسرة في التعامل مع األلعاب اإللكرونية2

وجهات لألسرة لإلحتفال باليوم الوطي 391

 تقرير حملة من أجلها4

 تقرير حملة من حقي5

 تأثري إدمان التقنية على األسرة6

 كيف تدمن التقنية7

 14 فكرة تربوية لألسرة في رمضان8

 تقرير استخدمها التدمنها9

 نصائح للسعادة األسرية في العيد 10
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اإلنتاج اإلعامي التوعوي

الفعاليات األسرية

1-9-5

1-9-6
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الحمات اإلعامية 
التوعوية
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حملة استخدمها التدمنها

منتجات الحملة

1-9-7

1-9-7-1
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مخرجات الحملة 1-9-7-2

1

3

5

2

4

6
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دراسة بحثية

مخرجات الحملة 1-9-7-2
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المعارض التوعوية 

مخرجات الحملة 1-9-7-2
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مخرجات الحملة 1-9-7-2
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النشرات الربيدية والرسائل النصية 1-9-7-3
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انتشار الحملة اإلعامي

األخبار الصحفية

اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية

1-9-7-4
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اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية

انتشار الحملة اإلعامي 1-9-7-4

1-9-7
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حملة من حقي كطفل

منتجات الحملة

نتائج الحملة

متفاعل في هشتاق #من_حقي_كطفل

1-9-8

1-9-8-1

1-9-8-2
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فيلم إعاني عن الحملة

نتائج الحملة 1-9-8-2
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امسيات الحملة

المعارض التوعوية

1-9-8-3

1-9-8-4
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حملة من أجلها 1-9-9

منتجات الحملة 1-9-9-1
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فيلم الحملة اإلعاني

نتائج الحملة 1-9-9-2
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المعارض التوعوية 

نتائج الحملة 1-9-9-2
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المشاركة في الحمات التوعوية األسرية والوطنية
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نوع التطوير نوع التطوير الحقيبة م

شاشات الطرق 
- منصات التواصل االجتماعي 

- الموقع اإللكرتوني 

2 فيديو – أمسية – بوست – انفوجرافيك – دليل توعوي – 
هدايا لسيدات المودة 

يوم المرأة  1

منصات التواصل االجتماعي - 
الموقع اإللكرتوني

فيديو – انفوجرافيك – هدية األم )تربع( يوم األم  2

منصات التواصل االجتماعي  2 انفوجرافيك  يوم التوحد 3

منصات التواصل االجتماعي  انفوجرافيك يوم الصحة 4

منصات التواصل االجتماعي انفوجرافيك – بوست  يوم االسرة 5

منصات التواصل االجتماعي  انفوجرافيك – بوست  يوم األب 6

منصات التواصل االجتماعي  2انفوجرافيك – بوست - أمسية يوم األرامل  7

منصات التواصل االجتماعي  بوست  يوم العمل اإلنساني 8

منصات التواصل االجتماعي  بوست + انفوجرافيك  يوم العمل الخري 9

منصات التواصل االجتماعي  بوست  يوم الصداقة 10

منصات التواصل االجتماعي  بوست + انفوجرافيك يوم الشباب 11

منصات التواصل االجتماعي  بوست + قصص  اليوم الوطين 12

منصات التواصل االجتماعي أمسية دور كبار السن في تحقيق االستقرار األسري اليوم العالمي للمسنين 13

منصات التواصل االجتماعي
انفوجرافيك – موشن جرافيك – انوفوفويس – أمسيات 

توعوية – فيلم فيديو
اليوم العالمي للطفل 14

منصات التواصل االجتماعي 
+ مقر الجمعية

بوست + احتفالية 
اليوم العالمي لذوي 

اإلعاقة
15

منصات التواصل االجتماعي  بوست + انفوجرافيك – فيلم فيديو
اليوم العالمي للقضاء 

على العنف
16

منصات التواصل االجتماعي  لقاء افرتاضي اليوم العالمي لإلدخار 17

منصات التواصل االجتماعي  بوست يوم الصحة النفسية 18

منصات التواصل االجتماعي  بوست يوم الفقر 19

منصات التواصل االجتماعي  بوست يوم التطوع 20

المشاركة
في األيام العالمية التوعوية لألسرة
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متوسط األداء المؤسسي

نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%99%89.92%90نسبة رضا أصحاب المصلحةص1-1

%100%95%90نسبة رضا المانحين والداعمينص1-9

%11100 عدد المبادرات النوعية اليت تم بناؤهال1-1

%100%79%70 نسبة تأثري المبادرات النوعية على األسرةل1-2

%22100عدد المبادرات المبتكرة المنفذةل1-3

%2429100عدد الجهات المستفيدة من النقل والتبادل المعرفي مع الجمعيةل1-4

%44100عدد المبادرات اليت تم تنفيذها وفق دارسة االحتياجات المستقبلية لألسرةل2-2

%33100عدد البحوث والدراسات األسرية اليت تمتل2-3

%1212100عدد اجتماعات تقيمي أداء اإلدارات والربامجل3-1

%44100عدد تقارير قياس األداء التشغيلي للمشاريعل3-2

%11100عدد تقارير قياس األداء االسراتيجيل3-3

2-1

2-2

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%91%73%80 نسبة إنجاز فرص التحسينل3-4

%99%89.77%90نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيليةل3-5

%93%84%90نسبة االلزتام بتنفيذ الربامج والمشاريعل3-6

%85%17%20  نسبة إنجاز تطوير دليل العمليات واإلجراءاتل3-7

%49100عدد منهجيات العمل اليت تم تطويرهال3-8

%4375عدد زيارات التقيمي الميدانية لفروع مراكز شملل3-9

%100%96%95نسبة تقيمي أداء فروع مراكز شمل وفق مؤشرات وزارة العدلل3-10

%98%88%90نسبة إنجاز معالجة الشكاوىل3-11

%530100عدد الشراكات االسراتيجية اليت تم إبرامهال4-1

%100%35%25نسبة المستفيدين عرب الشراكات االسراتيجيةل4-2

%3646100عدد األخبار الصحفيةل5-1

%45100عدد التقارير الصحفيةل5-2

%1213100عدد اللقاءات اإلذاعيةل5-3

%1212100عدد اللقاءات التلفزيونيةل5-4

ل5-5
ً
%180000184588100عدد مرات االطالع على أخبار وتقارير الجمعية إلكرونيا

%500,000889573100عدد مرات زيارة الموقع االلكرونيل5-6

%7293100)عدد الصحف اليت نشرت األخبار الصحفية )بمعدل صحيفتين لكل خربل5-7

NPS60%76%100% نسبة الرغبة بالرويج والتعريف بالجمعية وفق مقياسل5-8

%89100 عدد الفيديوهات المصورة للتعريف بخدمات الجمعيةل5-9

%88100 عدد الموشن جرافيك للتعريف بخدمات الجمعيةل5-10

%13100عدد الملفات التعريفية اليت تمتل5-11

%810100عدد الربوشورات التعريفية اليت تمتل5-12

%1662100عدد النشرات الربيدية المرسلةل5-13

%800015858100 عدد مشاهدات الفيديو التعريفي بخدمات الجمعيةل5-14

%80008000100 عدد مشاهدات الموشن جرافيك لخدمات الجمعيةل5-15

%10001831100عدد مرات نشر اللملف للتعريفي بالربامج والمشاريعل5-16

%8000116205100عدد الربوشورات المطبوعة والموزعةل5-17

SMS7200001,500,000100% عدد رسائل الـل5-18

%24000023631998 عدد االيميالت المرسلة لها النشرةل5-19

%316862483178عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدينل5-20

2-2

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%45004974100عدد الحجوزات اليت يمت عملها في مركز إسعاد المستفيدينل5-21

%100%98.30%75نسبة االستجابة لالتصاالت غري المفقودة عرب مركز إسعاد المستفيدينل5-22

%100%75%75نسبة االستجابة لطلبات الحجوزات عرب مركز إسعاد المستفيدينل5-23

%98%89%90نسبة تقيمي الرضا عن الخدمة عرب االتصال من خالل مركز إسعاد المستفيدينل5-24

%44100عدد الربامج واإلدارات اليت تم نمذجة عملهال6-1

%454100عدد الجهات اليت استفادة من النمذجةل6-2

%22100 عدد جوائز التمزي اليت تم المشاركة بهال7-1

%50045190درجة مطابقة معايري التمزي المؤسسي األوروبي المحدث 2020ل7-2

%12100 عدد الجوائز اليت تم الحصول عليهال7-3

%100%94.34%95 نسبة مطابقة معايري حوكمة الجمعيات األهلية المعتمدة من الوزارةل7-4

%20018090نسبة مطابقة معايري التمزي المؤسسيل7-5

%93.22%93.22%95نسبة معايري السالمة الماليةل7-6

%524100عدد الربامج التدريبية المصممة لفريق العمل وفق خطة المهارات والمعارفت1-1

%54137100عدد المتدربين من فريق العمل المستفيدين من الدورات ) بالتكرار ( ت1-2

%57197100الجدد الذين تم استقطابهم PRO BONO عدد المتطوعينت2-1

%24100عدد الكفاءات المتفرغة اليت سيمت استقطابهات3-1

%161275عدد الموظفين الذين تم توظيفهم عرب منصة تمهريت3-2

%100%20%20نسبة تطوير المرافق الداخلية بالجمعيةت3-3

%100%25%25)نسبة تطبيق وتفعيل الوالء واالنتماء )الحوافزت3-4

%33100عدد الفعاليات الرفيهية والتثقيفية للعاملينت3-5

%100%90%80نسبة ارتفاع تقيمي األداء لفريق العملت3-6

%96%92%95نسبة رضا العاملين عن بيئة العملت3-7

%100%100%100نسبة إنجاز منهجية اختيار الملتحقين بربنامج قادات المستقبلت4-1

500عدد المجتازين للربنامج التدرييبت4-2

00%100نسبة انخفاض التسرب الوظيفي من الملتحقين بالربنامجت4-3

%100%3.89%5معدل الدوران الوظيفيت4-4

%75%75%100نسبة انجاز منصة المودة التفاعليةت5-1

%56100 عدد اجتماعات متابعة استالم البواباتت5-2

%0%0%80 نسبة رضا المستفيدين عن المنصةت5-3

%45100عدد الربامج اليت تم تجديد ترخيصهات5-4

%100%100%100نسبة عدم توقف الخدمات االلكرونية المدفوعةت5-5

%100%75%75نسبة  تبسيط إجراءات العمل الداخليةت5-6

%22100عدد الربامج اليت تم التعاقد معهات5-7

ERP80%60%75% نسبة كفاءة النظام وسهولة التعامل  مع نظام إدارة الموارد والمهامت5-8

%97%93%95نسبة االستجابة لتنفيذ طلبات الصيانة الواردةت5-9

%1212100عدد تقارير الصيانةت5-10

%92%83%90 نسبة انخفاض اعطال الصيانةت5-11

نتائج مؤشرات األداء المؤسسي 2-2

1

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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1
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استدامة بناء الثقة والصورة الذهنية

نتائج مؤشرات أداء استدامة بناء الثقة والصورة الذهنية

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%99%89.92%90نسبة رضا أصحاب المصلحةص1-1

%3646100عدد األخبار الصحفيةل5-1

%45100عدد التقارير الصحفيةل5-2

%1213100عدد اللقاءات اإلذاعيةل5-3

%1212100عدد اللقاءات التلفزيونيةل5-4

ل5-5
ً
%180000184588100عدد مرات االطالع على أخبار وتقارير الجمعية إلكرونيا

%500,000889573100عدد مرات زيارة الموقع االلكرونيل5-6

%7293100)عدد الصحف اليت نشرت األخبار الصحفية )بمعدل صحيفتين لكل خربل5-7

NPS60%76%100% نسبة الرغبة بالرويج والتعريف بالجمعية وفق مقياسل5-8

%89100 عدد الفيديوهات المصورة للتعريف بخدمات الجمعيةل5-9

%88100 عدد الموشن جرافيك للتعريف بخدمات الجمعيةل5-10

%13100عدد الملفات التعريفية اليت تمتل5-11

2-1-1

2-1-2

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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نتائج مؤشرات أداء استدامة بناء الثقة والصورة الذهنية

األخبار الصحفية 

99%

46

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%810100عدد الربوشورات التعريفية اليت تمتل5-12

%1662100عدد النشرات الربيدية المرسلةل5-13

%800015858100 عدد مشاهدات الفيديو التعريفي بخدمات الجمعيةل5-14

%80008000100 عدد مشاهدات الموشن جرافيك لخدمات الجمعيةل5-15

%10001831100عدد مرات نشر اللملف للتعريفي بالربامج والمشاريعل5-16

%8000116205100عدد الربوشورات المطبوعة والموزعةل5-17

SMS7200001,500,000100% عدد رسائل الـل5-18

%24000023631998 عدد االيميالت المرسلة لها النشرةل5-19

%316862483178عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدينل5-20

متوسط نسبة إنجاز مؤشرات األداء

خرب صحفي

الصحيفةالخربم

سبق – مكة – المدينة أكرث من 78 ألف أسرة مستفيدة من خدمات المودة في 2020م1

2
أكرث من 12 ألف أسرة مستفيدة من مراكز الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي 

رحمه هللا لإلرشاد واإلصالح األسري بالمودة
سبق – واس- مكة – المدينة 

سبق – مكة – المدينة مجموعة تمر توقع شراكة اسراتيجية لتمكين األرامل والمطلقات في المودة3

4
بمشاركة مدير مركز التنمية االجتماعية بجدة ونخبة من المختصين جمعية 

المودة تقمي ورشة عمل نمماء األفكار
المودة 

المدينة - سبقالمودة توضح أن تدخل األهل في حياة الزوجين 5

المدينة - سبقالمودة تفوز بجائزة األمري محمد بن فهد ألفضل أداء خريي في الوطن العربي6

7
ن 4773 مطلقة وأرملة في أكاديمية الحياة خالل العام 2020 م عرب 

ّ
المودة تمك

التمكين الحرفي والمهي
الجزيرة – مكة – المدينة - واس

المدينة – واس المودة تقدم العيادة االستشارية المتنقلة في الموالت8

سبق – واس – المواطن - المناطق%80 من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة9

مجلة هي – المدينة – المواطن المودة تطلق حملتها الرمضانية »عشر أمثالها«10

11
أكرث من 150 جهة في 34 دولة استفادت من تجربة المودة في خدمة األسرة 

والمجتمع
سبق – واس- المواطن 

2-1-2

2-1-3

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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الصحيفةالخربم

الرياض – المدينة – واس – المواطن - مكة»جمعية المودة« تسهم في خفض حاالت الطالق إلى %9.6 بمكة12

الوطن – نبض - سبقالمودة تدشن برامجها الرمضانية تحت شعار “ رمضان مودة ورحمة “13

المودة جمعية المودة ومنصة رسال يوقعان اتفاقية استقطاع نسبة من المبيعات14

15
جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر وتهي خادم 

الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات
المدينة – المناطق - واس

16
وزارة الموارد البشرية توقع اتفاقية تدريب 200 أخصائي حماية أسرية تمهيدا 

إلسناد خدمة الحماية األسرية للقطاع غري الربحي
المدينة – الوطن – واس – المواطن -الرياض

17
بالشراكة مع منصة إحسان المودة تساهم في توزيع 2,500سلة غذائية عرب 

حملة عطاٌء بإحسان
المدينة – الوطن 

سبق – واس - المدينةأكرث 50,000 مستفيد من حملة المودة الرمضانية "مودة ورحمة18

سبق – واس - المدينةالمودة تحقق نسبة %95.34 في تطبيقها لمعايري الحوكمة للعام 2020م19

20
برعاية أمري منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تفاهم لتحويل 120 أسرة 

ضمانيه من االحتياج إلى اإلنتاج
عكاظ – واس – المدينة – أمانة جدة – 

المناطق

مكة مجلس إدارة جمعية المودة يعقد اجتماعه الثامن في دورته الثالثة21

22
مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين المودة و 

مؤسسة عبدهللا الراجحي الخريية
املناطق

المدينة - سبق82 ألف خدمة قّدمتها المودة في النصف األول من 2021 م23

المدينة – المواطن – واس - عاجل"المودة": لم شمل وحماية 1053 أسرة خالل عطلة العيد24

25
»المودة« توقع اتفاقية مشروع قدرة لتمكين المعنفات مع برنامج أهالينا – 

أخبار السعودية
المصدر – عكاظ - المدينة

مذكرة تفاهم لتمكين 123 امرأة في صيانة الجوال26
المدينة – واس – سبق – البالد – المواطن 

- وئام

المدينة – المواطن األمري سعود بن جلوي يدشن حملة "استخدمها ال تدمنها"27

 في مجاالت شؤون األسرة28
ً
المواطن  - المدينةالمودة تؤهل 1155 مختصا

29
دراسة: 24.6 % من مستخدمي اإلنرنت بالمملكة تأثرت حياتهم االجتماعية 

والمهنية سلبًيا
نيوم نيوز – مكة – التمزي – عكاظ - الرياض

30
أكرث من 269 ألف مستفيد و100 منتج إعالمي و 2730 جلسة استشارية ضمن 

حملة استخدمها ال تدمنها
المدينة 

31
740 فيديو تعليمي و 18 منهج تدرييب مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة 

الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدهللا الراجحي الخريي
المصدر – عكاظ - المدينة

األخبار الصحفية  2-1-3
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الصحيفةالخربم

المدينة – الوطن – واس – المواطن -الرياضالمودة تسهم في لم شمل وحماية 1,053 أسرة في إجازة عيد األضحى المبارك32

33
برعاية األمري سعود بن جلوي المودة توقع مذكر تفاهم لمشروع المسعف 

النفسي
المدينة – الوطن 

34
المودة توقع اتفاقية شراكة مع عيادات األعمال لتقديم الدعم االستشاري 

لمستفيدات أكاديمية الحياة
سبق – واس - المدينة

35
جمعية المودة: 23 %من المشكالت األسرية بسبب إدمان اإلنرنت ومشاهدة 

األفالم اإلباحية.. وهذه أساليب العالج
سبق – واس - المدينة

36
مجلس إدارة جمعية المودة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين 

وولي عهده األمين
عكاظ – واس – المدينة – أمانة جدة – 

المناطق

مكة مجلس إدارة جمعية المودة يعقد اجتماعه التاسع في دورته الثالثة37

38
المودة توقع عقد تنفيذ وإنتاج مسلسل كرتوني لألسرة مع مؤسسة زيز لإلنتاج 

املناطقاإلعالمي والمسموع

39
المودة تقدم 100 ألف خدمة ألكرث من 36 ألف مستفيد خالل الربع الثالث من 

العام الحالي
المدينة - سبق

40
ملتقى التمزي المؤسسي برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 

بالتعاون مع جمعية المودة
المدينة – المواطن – واس - عاجل

41
جائزة التمزي الثانية عشر خالل 6 سنوات جمعية المودة تفوز بجائزة الملك خالد 

للتمزي المؤسسي
المصدر – عكاظ - المدينة

المودة تستلم جائزة الملك خالد للتمزي المؤسسي42
المدينة – واس – سبق – البالد – المواطن 

- وئام

الرياض – المدينة – واس – المواطن - مكة904 طفل استفادوا من خدمات عالج اضطرابات الطفولة43

44
 بمجلس إدارة مركز تنمية القطاع غري 

ً
السمنودي يشكر القيادة لتعيينه عضوا

الربحي
الوطن – نبض - سبق

الرياض المودة تستلم جائزة األمري محمد بن فهد ألفضل أداء خريي في الوطن العربي45

46
مجلس إدارة المودة يعتمد الخطة التنفيذية الثانية السراتيجية اإللهام للعام 

2022م
المدينة – المناطق - واس

األخبار الصحفية  2-1-3
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اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية

خرب صحفي
25

قناة اإلخبارية – لقاء عن أبرز 
المشكات الي تهدد استقرار 

األسرة وتسبب الطاق  

قناة الرسالة – عن أداء المودة في 
العام 2020 وخدمتها ألكرث من 80 

ألف أسرة 

قناة العربية – لقاء عن مراكز شمل 
وخدمتها لألسر المنفصلة أثناء 

الجائحة 

قناة اإلخبارية – لقاء عن الحملة 
الرمضانية “ عشر أمثالها “ 

قناة الرسالة – الشراكة االسرتاتيجية 
مع مجموعة تمر لتمكين األرامل 
والمطلقات عرب أكاديمية الحياة

قناة الرسالة – عن توقيع اتفاقية 
التعاون بين جمعية اإلرشاد النفسي 

والمودة لتحقيق االستقرار في 
المجتمع 

2-1-4
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اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية

قناة اإلخبارية – لقاء عن انخفاض 
حاالت الطاق بمنطقة مكة المكرمة 

إلى 9.6 %

قناة السعودية – توقيع مذكرة 
تفاهم لتحويل 120 أسرة ضمانيه من 

االحتياج إلى اإلنتاج.

إذاعة جدة – مشاركة مدير عام 
جمعية المودة في برنامج فيك الخر

قناة اإلخبارية – لقاء عن مذكرة 
التفاهم لتحويل 120 أسرة ضمانيه 

من االحتياج إلى اإلنتاج.

قناة اف ام – لقاء عن برامج المودة 
في رمضان

قناة اإلخبارية – مشاركة مدير عام 
جمعية المودة في فقرة إخبارية 

2-1-5
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إذاعة نداء اإلسام – مشاركة 
مدير عام جمعية المودة في 

برنامج أنفاس الصباح

قناة السعودية األولى – 
مشاركة المستشار 

د. مجدي بخاري في برنامج 
صباح السعودية 

إذاعة نداء اإلسام  – مشاركة 
مدير االرشاد االسري 

أ.محمد الناشري في برنامج 
بيوت في سام 

إذاعة القران الكريم – مشاركة 
مدير عام جمعية المودة في 

برنامج أحاديث أسرية 

إذاعة نداء اإلسام – مشاركة 
أ. مازن إكرامي عن إنجازات 

الجمعية حىت الربع الثالث

قناة االخبارية – مشاركة أ. مازن 
إكرامي عن حصول الجمعية 
على جائزة الملك خالد للتمزي

إذاعة الف الف  – مشاركة مدير 
عام جمعية المودة في برنامج 

اكسجين

قناة االخبارية – مشاركة مديرة 
مراكز الحماية األسري أ.بيان 

مسعود

إذاعة الرياض  – مشاركة 
مدير تنمية الموارد المالية 

واالستثمار أ.عبد الرحمن زين 

إذاعة جدة – مشاركة مدير 
عام جمعية المودة في برنامج 

الحياة حلوة 

قناة اس بي يس – مشاركة 
مدير االرشاد االسري 

أ.محمد الناشري في برنامج 
استديو أي بي يس 

ام بي يس – مشاركة مدير عام 
جمعية المودة في برنامج ام 

بي يس في أسبوع 

اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية 2-1-5
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منصات التواصل االجتماعي

233,5155,951,962
مشاهدةمتابع

56,624

11,884
1,662

92,895

28,447

1,466,900

 6,746

33,682

3,978,400
متابع

متابع

معدل الزيادة حىت 
نهاية العام

عدد الزيارات

عدد مشاهدات 
المشورات

عدد الزيارات للحساب

معدل الزيادة حىت نهاية 
العام 

 Mentions  عدد اإلشارات

عدد مرات الظهور

2-1-6
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3,930

64,902

3,726

9,327

3,712

646,000

17,375
614

555

6,103

8,400 متابع

عدد المشاهدين

متابع

تفاعل

عدد مرات اإلعجاب

عدد الظهور

عدد الظهور

عدد المشاهدات

عدد المشرتكين

عدد المشرتكين

عدد الظهور

منصات التواصل االجتماعي 2-1-6
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المنصة اإللكرتونية

889,573337,429225,432
عدد الحسابات عدد الجلسات عدد الزيارات 

2-1-7

موقع الجمعية

موقع رافد
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متوسط أداء 92%
استدامة التمزي المؤسسي

2
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نتائج مؤشرات أداء استدامة التمزي المؤسسي

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%99%89.92%90نسبة رضا أصحاب المصلحةص1-1

%100%95%90نسبة رضا المانحين والداعمينص1-9

%11100 عدد المبادرات النوعية اليت تم بناؤهال1-1

%100%79%70 نسبة تأثري المبادرات النوعية على األسرةل1-2

%22100عدد المبادرات المبتكرة المنفذةل1-3

%2429100عدد الجهات المستفيدة من النقل والتبادل المعرفي مع الجمعيةل1-4

%44100عدد المبادرات اليت تم تنفيذها وفق دارسة االحتياجات المستقبلية لألسرةل2-2

%33100عدد البحوث والدراسات األسرية اليت تمتل2-3

%1212100عدد اجتماعات تقيمي األداء اإلدارات والربامجل3-1

%44100عدد تقارير قياس األداء التشغيلي للمشاريعل3-2

%11100عدد تقارير قياس األداء االسراتيجيل3-3

%91%73%80 نسبة إنجاز فرص التحسينل3-4

%99%89.77%90نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيليةل3-5

%93%84%90نسبة االلزتام بتنفيذ الربامج والمشاريعل3-6

%85%17%20  نسبة إنجاز تطوير دليل العمليات واإلجراءاتل3-7

%49100عدد منهجيات العمل اليت تم تطويرهال3-8

%4375عدد زيارات التقيمي الميدانية لفروع مراكز شملل3-9

%100%96%95نسبة تقيمي أداء فروع مراكز شمل وفق مؤشرات وزارة العدلل3-10

%98%88%90نسبة إنجاز معالجة الشكاوىل3-11

%530100عدد الشراكات االسراتيجية اليت تم إبرامهال4-1

%100%35%25نسبة المستفيدين عرب الشراكات االسراتيجيةل4-2

%316862483178عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدينل5-20

%45004974110عدد الحجوزات اليت يمت عملها في مركز إسعاد المستفيدينل5-21

%100%98.30%75نسبة االستجابة لالتصاالت غري المفقودة عرب مركز إسعاد المستفيدينل5-22

%100%75%75نسبة االستجابة لطلبات الحجوزات عرب مركز إسعاد المستفيدينل5-23

%98%89%90نسبة تقيمي الرضا عن الخدمة عرب االتصال من خالل مركز إسعاد المستفيدينل5-24

%44100عدد الربامج واإلدارات اليت تم نمذجة عملهال6-1

%454100عدد الجهات اليت استفادة من النمذجةل6-2

%22100 عدد جوائز التمزي اليت تم المشاركة بهال7-1

%50045190درجة مطابقة معايري التمزي المؤسسي األوروبي المحدث 2020ل7-2

%12100 عدد الجوائز اليت تم الحصول عليهال7-3

%100%95.34%95 نسبة مطابقة معايري حوكمة الجمعيات األهلية المعتمدة من الوزارةل7-4

%20018090نسبة مطابقة معايري التمزي المؤسسيل7-5

%00%95نسبة معايري السالمة الماليةل7-6

متوسط نسبة إنجاز 92%
مؤشرات األداء

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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نتائج قياس رضا أصحاب المصلحة 

نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية

نسبة الرضا وفق تصنيف أصحاب المصلحة

المقارنة مع األعوام الماضية

2-2-1

2-2-2

2-2-1-1

2-2-1-2



121

مقارنة نسب تحقق إجراءات الخطة التشغيلية مع األعوام السابقة

2-2-3

2-2-4

2-2-2-1

إنجاز فرص التحسين

معالجة الشكاوى

98%7068
عدد الشكاوى الي تم إجمالي الشكاوى الواردةنسبة معالجة الشكاوى

معالجتها
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تصنيف الشكاوى حسب الخدمة

الشراكات االسرتاتيجية واللوجيستية 
وشراكات المنح

0.11%

393
18

73

نسبة الشكاوى 
إلى إجمالي عدد 

المستفيدين

مراكز شمل

االستشارات وفض الزناعات

التدريب األسري

الحماية األسرية
أكاديمية الحياة لتمكين 

المرأة

الجهةم

توقيع اتفاقية مع جمعية اإلرشاد األسري1

توقيع اتفاقية مع وقف األسرة2

توقيع اتفاقية مع جمعية أسرتنا بالقريات3

توقيع اتفاقية مع هيئة البحوث واألفتاء4

توقيع اتفاقية مع شركة مداد5

توقيع اتفاقية مع شركة رسال6

توقيع شراكة تنفيذ مشروع سوق المنتجات الزراعية7

"توقيع شراكة مع الهيئة السعودية العامة للبيانات "منصة إحسان8

اتفاقية مع منصة منرني لتقديم االستشارات األسرية9

توقيع اتفاقية مع بنك التنمية لتأسيس وتشغيل منافذ بيع المنتجات الزراعية10

توقيع شراكة مع أوقاف عبد هللا الراجحي11

شراكة اسرتاتيجية 30
ومنح

2-2-5

2-2-6
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الجهةم

12
توقيع شراكة مع وزارة الموارد البشرية و ومؤسسة عبد هللا السبيعي الخريي و مؤسسة عبد 

العزيز  الجميح الخريية

توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية بناء لتقديم خدمات االستشارات األسرية13

توقيع مذكرة تعاون لتمكين مستفيدات الضمان االجتماعي للعمل الحر في صيانة الجواالت14

15
مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية لرعاية دراسة قياس أثر تأهيل المقبلين والمقبالت 

على الزواج

عقد مع وزارة الموارد البشرية لتأهيل وتدريب مماريس اإلرشاد األسري 16

عقد مع معهد نجم الضيافة للتدريب لتنفيذ دورات متخصصة لمستفيدات أكاديمية الحياة17

18
اتفاقية تقديم خدمات مع شركة منافذ السعودية لتنفيذ نظام تقديم وصرف المساعدات 

العينية

اتفاقية تعاون مع شركة مصنع العبوات الطبية المحدودة 19

اتفاقية تعاون مع شركة دلة الربكة 20

مذكرة تعاون مع جمعية المسرة للتنمية األسرية بجدة21

مذكرة تفاهم مع جمعية اإلصالح والتنمية األسرية بالرياض 22

23
مذكرة تعاون مع أوقاف الشيخ محمد بن عيد العزيز الراجحي لدعم خدمات اإلرشاد واإلصالح 

األسري

مذكرة تعاون مع شركة ماي ليست السعودية لتقديم بطاقات هدايا الكرونية للموظفين24

مذكرة تفاهم إعداد حقيبة تدريب مشروع المنتجات الزراعية مع شركة أسواق جدة المركزية25

عقد تشغيل مراكز الحماية األسرية بمنطقة مكة المكرمة بمنطقة مكة المكرمة والباحة26

مذكرة تفاهم مع جمعية اإلصالح والتنمية االجتماعية بالرياض لتبادل الخربات27

عقد تصوير الربامج التدريبية إلكاديمية مهارة مع مؤسسة رواد لإلنتاج والتوزيع الصوتي28

29
عقد تصممي وبرمجة المنصة التدريبية لألكاديمية اإللكرونية لتعزيز مهارات جودة الحياة األسرية 

مع شركة ابتدي للتصممي والربمجة

30
عقد تنفيذ مسلسل المودة الكرتوني مع مؤسسة تعزيز لإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع 

)زيز(

صور من الشراكات االسراتيجية واللوجيستية وشراكات المنح

اتفاقية تعاون تنفيذ دبلوم اإلرشاد األسري 
المعتمد والتأهيل والتدريب 

توقيع عقد تصوير الربامج التدريبية 
لتعزيز مهارات جودة الحياة األسري

2-2-6-1

اتفاقية تعاون تقديم خدمات التدريب
واإلرشاد األسري وإقامة دبلوم عالي

اتفاقية تنفيذ مشروع سوق 
المزارعين لبيع المنتجات الزراعية 

اتفاقية تعاون لنمذجة تجربة المودة 
في التمزي المؤسسي واالستدامة المالية

اتفاقية تأهيل أخصائيين الحماية 
على مستوى المملكة 
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مركز العناية بالمستفيدين

98.30%

24,410

نسبة االستجابة

المكالمات الي تم الرد 
عليها

24,831
إجمالي المكالمات 

الواردة

4,974
عدد الحجوزات عرب مركز 

إسعاد المستفيدين

2-2-7

المقارنة مع األعوام السابقة

عدد المكالمات الواردة والمكالمات المجابة

2-2-7-2

2-2-7-1
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زيارة نقل وتبادل 29التبادل والنقل المعرفي
معرفي

الجهةم

جمعية كافل لرعاية األيتام1

جمعية قدرة بالرس2

جمعية آمال األسرية بخميس مشيط3

جمعية الرواد بجازان4

جمعية إخاء لرعاية األيتام5

جمعية الرب بالشرقية6

جمعية خريكم7

جمعية قدرة بالرس8

جمعية طفولة آمنة9

مركز حائل للحماية األسرية10

جمعية أصدقاء المجتمع11

جمعية التنمية األسرية بمحافظة بدر12

مدير مركز الحماية بالقصمي13

جمعية البيان14

جمعية تنمية الفتاة بحلي15

جمعية آمال للتنمية بخميس مشيط16

الجمعية النسائية الخريية األولى بجدة17

لجنة الحماية من العنف واإليذاء األسري بوزارة الصحة18

 جمعية الرب بالمدينة المنورة19

جمعية زمزم20

جمعية التنمية األسرية بالجموم21

)الجمعية الخريية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرفية )بناء22

 جمعية تكافل لرعاية األيتام23

 جمعية البيان الخريية للتعلمي24

 إدارة الحماية األسرية بالمنطقة الشرقية25

لجنة الحماية من العنف بمستشفى القوات المسلحة26

 جمعية يسر بمكة المكرمة27

مجلس هيئة حقوق اإلنسان28

مركز مداد لنقل تجربة الجمعية في البناء المؤسسي وأثرة على تنمية الموارد المالية29

2-2-8
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المؤتمــرات  فــي  العلميــة  المشــاركات 
مشاركة21والملتقيــات

تاريخ المشاركةعنوان المشاركةم

09 مارستعزيز التطوع في القطاعات غري الربحية1

08 مارسالقيادة الفاعلة في القطاع غري الربحي2

25 فربايرالتمزي في الجمعيات والمؤسسات األهلية3

05 ينايرالمنتدى االفراضي "أسرة آمنة" بعنوان التوافق الزواجي4

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

النفسي والمهي لألطفال"
17 يناير

6
ورقة عمل إدارة التحديات المالية في اللقاء التخصصي للجمعيات 

التنموية بمنطقة مكة المكرمة
22 يونيو

27 يونيوحلقة نقاش الفرص والتحديات لعمل وقائي فعال7

8
عرض تجربة المودة في دارسة احتياجات األسرة بمنقطة مكة المكرمة 

والخارطة الحرارية مع جمعية المسرة للتنمية األسرية
15 يوليو

9
المشاركة في ملتقى تفعيل يوم االدخار العالمي  مع مركز التنمية 

االجتماعية بجدة
28 أكتوبر

10
ورشة عمل إنضاج منهجية موحدة الستحقاق المستفيدين من 

المنظمات غري الربحية مع مؤسسة الملك خالد
24 نوفمرب

11
ورشة عمل تطوير الدليل اإلرشادي إلسناد الخدمات الحكومية للقطاع 

غري الربحي مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
25 أبريل

12
التحديات اليت تواجه مراكز اإلرشاد األسري في التعامل عن بعد في ظل 

جائحة كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي
13 أبريل

13
بوكاست سرب لتوثيق تجربة الجمعية في األثر المجتمعي وأبعاد التمزي 

المؤسسي للجهات الخريية
17 نوفمرب

22 نوفمربملتقى تطوير منظومة الدعم في القطاع غري الربحي14

15
جائزة جدة لإلبداع وعرض تجربة الجمعية في الحصول على المركز األول 

في جائزة جدة لإلبداع
19 ديسمرب

16
تنظمي والمشاركة في لقاء االدخار قرار ال خيار برعاية وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية
02 نوفمرب

17
ورشة عمل "دور األسرة في حماية البيئة" في منتدى األسرة السعودية 

برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
25 أكتوبر

18
تنظمي والمشاركة في ملتقى التمزي بمنطقة مكة المكرمة برعاية وزارة 

الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
24 أكتوبر

19
ورشة عمل الصناديق والمحافظ االستثمارية الوقفية بتنظمي الهيئة 

العامة لألوقاف
19 أكتوبر

20
ملتقى مجموعات الدعم النفسي واالجتماعي بتنظمي المركز الوطي 

لتعزيز الصحة النفسية
12  أكتوبر

21
تجربة الجمعية في التمزي المؤسسي مع مجلس الجمعيات األهلية 

بمنطقة المدينة المنورة
24 أكتوبر

2-2-9
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جوائز التمزي

جائزة الملك خالد للتمزي فرع المنظمات غري الربحية المركز الثاني

جائزة األمري محمد بن فهد
ألفضل أداء خريي على مستوى الوطن العربي

فئة المؤسسات الكبرية 

2-2-10



128

نتيجة تقيمي معاير التمزي المؤسسي

تكريم الجمعية

نتيجة تقيمي معاير حوكمة الجمعيات 
األهلية

درجة التقيمي وفق بطاقة أداء جائزة الملك خالد لتمزي المنظمات غري الربحية 2021م 

الرمس البياني يوضح أداء الجمعية
للعام الحالي 

الرمس البياني يوضح أداء الجمعية
في المشاركات السابقة

األمري خالد الفيصل أمري منطقة مكة المكرمة يهنأ 
الفائزين بجائزة الملك خالد فرع المنظمات غري الربحية

لجنة شؤون األسرة منطقة مكة المكرمة تكرم الجمعية على 
جهودها في دعم أعمال اللجنة خالل السنتين الماضية

2-2-11

2-2-12

2-2-13
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تنظمي ملتقى التمزي بمنطقة مكة المكرمة  2-2-14

لحضور ملتقى (التمزي المؤسسي) 

الجلسة األولى

سة
مدير الجل

سة
مدير الجل

الجلسة االفتتاحية

الجلسة الثانية

يدعوكم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 
بمنطقة مكة المكرمة 

د.عائض العمري 
رئيس المجلس 

السعودي للجودة

الحضور عرب منصة 
زووم

د. مصطفى عالم 
رئيس مركز رواد 

التمزي لالستشارات اإلدارية 

أ.فهد بن رقوش 
مدير عام فرع وزراة

الموارد البشرية والتنمية 

االجتماعية 

بمنطقة مكة المكرمة 

أ. جمعان الزهراني
سفري التمزي المؤسسي  

مدير مركز التنمية االجتماعية

بجدة

م. محمد جمعة
المدير التنفيذي 

لربزي

م.عبد هللا الفياض
الرئيس التنفيذي لجائزة

 التمزي في العمل الخريي

د. أحمد بابدر
المدير التنفيذي لجائزة 

الملك عبدالعزيز للجودة 

عبدهللا الخالدي
مدير عام جمعية بناء 

لرعاية األيتام بمنطقة الشرقية

عضو مجلس الشورى 

أ. محمد آل رضي
مدير عام جمعية المودة

للتنمية األسرية بمنطقة

مكة المكرمة 

أ.مشعل العزني
مدير التمزي المؤسسي

 في جمعية تراؤف

بحفر الباطن

٢٥ أكتوبر  ٢٠٢١م

 ملتقى التمزي المؤسسي
 بـــمــــنطـــقـــة مــــــــــكــــــــــة المــــــكرمـــــة
Institutional Excellence Forum in Makkah Region

عدد الحضور 

عدد التجارب

عدد الجلسات 

عدد الخرباء 

800

6

2

8
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متوسط أداء استدامة98%
 بيئة العمل
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نتائج مؤشرات أداء استدامة بيئة العمل 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف 58 المؤشررمز المؤشر

%536100عدد الربامج التدريبية المصممة لفريق العمل وفق خطة المهارات والمعارفت1-1

%54137100عدد المتدربين من فريق العمل المستفيدين من الدورات ت1-2

%57197100عدد المتطوعين الجدد الذين تم استقطابهم PRO BONOت2-1

%24100عدد الكفاءات المتفرغة اليت سيمت استقطابهات3-1

%161275عدد الموظفين الذين تم توظيفهم عرب منصة تمهريت3-2

%100%20%20نسبة تطوير المرافق الداخلية بالجمعيةت3-3

%100%25%25نسبة تطبيق وتفعيل الوالء واالنتماء )الحوافز(ت3-4

%33100عدد الفعاليات الرفيهية والتثقيفية للعاملينت3-5

%100%90%80نسبة ارتفاع تقيمي األداء لفريق العملت3-6

%96%92%95نسبة رضا العاملين عن بيئة العملت3-7

%100%100%100نسبة إنجاز منهجية اختيار الملتحقين بربنامج قادات المستقبلت4-1

%500عدد المجتازين للربنامج التدرييبت4-2

%100%100%100نسبة انخفاض التسرب الوظيفي من الملتحقين بالربنامجت4-3

متوسط نسبة إنجاز 98%
مؤشرات األداء

عدد الموظفين 
المتطوعين 

نسبة انخفاض التكلفة من 
خااللمتطوعين 

نسبة التوطين

التصنيف في مكتب
العمل 

عدد الربامج التدريبية لفريق 
العمل

1976.44%71.81%

36باتيين

2-2-15

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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برنامج تعزيز الوالء واالنتماء  2-2-16

قائد المودة

مرشد المودة

أخصائي  المودة

عريس المودة

مكافئة رمضان
2000 ريال لكل موظف 

فارس المودة

مصلح المودة

أخضائي المودة

مولود المودة

حفل المعايدة 
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2-2-17

2-2-18

2-2-18-1

2-2-17-1

تطوير مهارات فريق العمل 

نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل

المقارنة مع نفس الفرة من األعوام الماضية

المقارنة مع نفس الفرة من األعوام الماضية

يمت قياس أداء فريق العمل وفق نموذج تقيمي 360 درجة وبناء على مؤشرات أداء الكفاءة 
والفاعلية اليت تقيس مستوى تنفيذ اإلجراءات وتحقيق المستهدفات، حيث يمت القياس كل 

ربع سنة وفي نهاية كل عام.

يرجــع ســبب انخفــاض نســبة رضــا العامليــن  عــن بيئــة العمــل 
عــن العــام الماضــي إلــى زيــادة  عــدد العامليــن حيــث كان عــدد 
العامليــن فــي العــام 2020م 42 موظــف وموظفــة أمــا فــي العام 

2021م بلغ العدد 64 موظف وموظفة 

12836
مشارك في الدورات 

بالتكرار
دورة تطويرية لفريق العمل
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التطوع

أدلة وسياسات التطوع وفق المعيار الوطين للتطوع

197

6.44%

متطوع ومتطوعة

متوسط مساهمة التطوع في خفض 
هيكل المصروف

2-2-19

2-2-20
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83%
مستوط أداء استدامة

التحول الرقمي
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نتائج مؤشرات أداء استدامة التحول الرقمي 

الربامج والمنصات  اإللكرتونية

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشر 58 رمز المؤشر

%75%75%100نسبة انجاز منصة المودة التفاعليةت5-1

%56100 عدد اجتماعات متابعة استالم البواباتت5-2

%0%0%80 نسبة رضا المستفيدين عن المنصةت5-3

%45100عدد الربامج اليت تم تجديد ترخيصهات5-4

%100%100%100نسبة عدم توقف الخدمات االلكرونية المدفوعةت5-5

%100%75%75نسبة  تبسيط إجراءات العمل الداخليةت5-6

%22100عدد الربامج اليت تم التعاقد معهات5-7

ت5-8
 نسبة كفاءة النظام وسهولة التعامل  مع نظام إدارة الموارد والمهام

ERP
80%60%75%

%97%93%95نسبة االستجابة لتنفيذ طلبات الصيانة الواردةت5-9

%12975عدد تقارير الصيانةت5-10

%92%83%90 نسبة انخفاض اعطال الصيانةت5-11

متوسط نسبة إنجاز 83%
مؤشرات األداء

الربنامج والمنصةم

مكافح الفريوسات بالسريفر1

تم السحابي2

كيوميريكس3

ترخيص برامج ادوبي4

مفتاح المحاسيب5

CINMA 4D برنامج التصاممي6

نظام طباعة الشيكات7

8SURVEY MONKEY

زووم9

نظام رافد السحابي10

مقمي السحابي11

سريع السحابي12

الربيد الممتاز13

نافذ14

اعتماد15

16MONDAY

2-2-21

2-2-22

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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2022

2022
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االطار االسرتاتيجي لألثر االجتماعي في جمعية المودة

عناصر التحليل الي اعتمدت عليها الدراسة

، وفــي منطقــة 
ً
 فــي األســرة الســعودية عمومــا

ً
 اجتماعيــا

ً
صنعــت جمعيــة المــودة أثــرا

 لتحليــل 
ً
مكــة المكرمــة علــى وجــه الخصــوص ،  جميــع مشــاريعها كانــت مجديــة وفقــا

الجــدوى االجتماعيــة، وعلــى العمــوم فقــد تبيــن مــن التحليــل المالــي أن جمعيــة المــودة 
أضافــت إلــى االقتصــادي الوطــين قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة بلغــت حوالــي 97 مليــون 
ريــال فــي العــام 2020 مقابــل تكاليــف المشــاريع )ماليــة وتطوعيــة وعينيــة( تبلــغ حوالــي 
12 مليــون ريــال، والــذي يعــين أن كل 1 ريــال أنفتــه جمعيــة المــودة مــع شــركائها عــاد علــى 

المجتمــع بـــ 8.02ريــال. 
ــر والجــدوى االجتماعيــة لجمعيــة المــودة  نوضــح فــي الجــدول اآلتــي خاصــة تحليــل األث
الجــدوى  محــّركات  تحليــل   

ً
الحقــا نحــاول  ثــم  المشــاريع،  مختلــف  بيــن  بالمقارنــة 

االجتماعيــة.

أضافت جمعية المودة إلى 
االقتصاد الوطين

97  مليون ريال

بكلفة مشاريع تبلغ 

12 مليون ريال
 

والذي يعين أن كل

 1 ريال

 أنفقته جمعية المودة مع 
شركائها عاد على المجتمع 

بـ8.02 ريال

ما هي 
القصة؟

المشكلة 
المجتمعية

كيف 
استلهمنا 

الفكرة؟

التدخل

ماذا فعلنا؟

تصممي 
المشروع

كيف غرينا 
حياة الناس؟ 

األثر االجتماعي

كيف ساهمنا 
في اقتصادنا 

الوطين؟ 
الجدوى 

االجتماعية

المقارنة مع نفس الفرة من األعوام الماضية

اطمئن

شمل

مهارة

حماية

الحياة

إدراك

كفاءة

حملة 
اإلغاثة من 

كورونا

2-2-23

2-2-24
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الملخص التنفيذي لدراسة األثر

تحليل الجدوى االجتماعيةأهم نتائج تحليل األثرالمشروع

اطمئن
 71٪ من األسر تحسنت العالقة بين

 أفرادها نتيجة لهذا اإلصالح

 كل 1 ريال استثمرناه في هذا المشروع

عاد على المجتمع بـ 25.9 ريال

مهارة
 71٪ من المتدربين اكتسبوا مهارات

ومعارف جديدة من هذا الربنامج

 كل 1 ريال استثمرناه في هذا المشروع

عاد على المجتمع بـ 14.8 ريال

الحياة

 100٪ من المستفيدات اكتسبن مهارات 

 ومعارف جديدة من التدريب، و٪32

 منهن أطلقن مشاريع حرفية خاصة يدّر

 يكفيهّن المعيشة
ً
عليهّن دخال

 كل 1 ريال استثمرناه في هذا المشروع

عاد على المجتمع بـ 19.8 ريال

كفاءة

 92٪ من المشاركين في الربنامج

 أصبح عندهم تأثري أكرب على قناعات

 وسلوكيات األسرة من خالل االستفادة

 من معلومات وأدوات الربنامج

 كل 1 ريال استثمرناه في هذا المشروع

عاد على المجتمع بـ 3.8 ريال

شمل

 80٪ من المستفيدين يشعرون بحال

 أفضل وأسعد بعد التدخل من قبل

المشروع

 كل 1 ريال استثمرناه في هذا المشروع

عاد على المجتمع بـ 2.1 ريال

حماية

 79٪ من األسر تحسنت لديها الحالة

 النفسية والتماسك بعد تدخل الجمعية

في هذا المشروع

 كل 1 ريال استثمرناه في هذا المشروع

عاد على المجتمع بـ 1.4 ريال

إدراك

 60.5٪ من املستفيدين تغريت لديهم الكثري من

 سلوكياتهم ومنط حياتهم األرسي نتيجة الستفادتهم

 من املرشوع

 كل 1 ريال تم استثامره يف املرشوع، عاد عىل املجتمع

بـ بـ 6.1 ريال

2-2-25
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تحليل الجدوى االجتماعية للمشاريع 

المساهمة في التنمية الوطنية والعالمية

25.9 

 

 

 

 

 

19.8 

 

 

 

 

 
14.8 

 

 

 

   6.1   

 

 

3.8 

 

 
2.1 

 

1.4 

 
حماية شمل كفاءة إدراك مهارة أكاديمية الحياة اطمئن 

       

 

هدف تساهم فيه الجمعية بشكل 
مباشر

على صعيد أهداف التنمية المستدامة العالمية، تساهم جمعية المودة في تحقيق هدفين 
، وتساهم بشكل غري مباشر في تحقيق أربعة أهداف عالمية، كما 

ً
 مباشرا

ً
عالميين تحقيقا

نوضح في الشكل اآلتي ونفصل ذلك في الجدول الالحق

هدف تساهم فيه الجمعية 
بشكل غري مباشر

2-2-26

2-2-27
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هدف تساهم فيه الجمعية بشكل 
مباشر

وفــي الســياق المحلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تســاهم جمعيــة المــودة بشــكل مباشــر فــي ثانــي 
أهــداف الرؤيــة الوطنيــة 2030 )المســتوى األول( وهــو تمكيــن حيــاة عامــرة وصحيــة وذلــك فــي محــور المجتمــع 

الحيــوي والــذي يعتــرب محــور عمــل جمعيــة المــودة. 
وتســاهم الجمعيــة بشــكل غــري مباشــر فــي تحقيــق الهــدف االســراتيجي مــن المســتوى األول وهــو زيــادة 
االقتصــادي  التمكيــن  إلــى  يهــدف  الــذي  الحيــاة  أكاديميــة  برنامــج  خــالل  مــن  وذلــك  التوظيــف  معــدالت 

واألرامــل. للمطلقــات 
وعلــى صعيــد برامــج الرؤيــة الحاليــة، فالجمعيــة تســاهم بشــكل مباشــر فــي برنامــج جــودة الحيــاة الــذي يعــي 
بتحســين جــودة حيــاة الفــرد واألســرة، وتســاهم الجمعيــة بشــكل غــري مباشــر فــي برنامــج التحول الوطــي والذي 

ُيعــى تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة، بمــا فيهــا تعزيــز التنميــة المجتمعيــة.

من األسر المستفيدة من برامج الجمعية يعيشون 
حياة أسرية مستقرة في العام 2020

79.07%

هدف تساهم فيه الجمعية 
بشكل غري مباشر

تحليل الجدوى االجتماعية للمشاريع 

مقارنة متوسط النتائج اإليجابية لقياس األثر

2-2-28
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متوسط االداء
88%
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نتائج مؤشرات أداء استدامة بيئة العمل 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف 58 المؤشررمز المؤشر

%800,000109,19113العائد المالي من الحملة التسويقية العامة لمتجر خري المودةم1-1

000العائد من تربعات المعارض والموالت الثابتةم1-2

م1-3
العائد من نقاط بيع منتجات داووهم بالصدقة في المستشفيات 

الحكومية والخاصة
000

%100,0008,0008تنمية إيرادات عضوية المودة ) عضو منتسب (م1-4

000عدد المعارض الثابتة للتعريف وجمع التربعاتم1-5

م1-6
عدد المعارض المؤقتة للتعريف وجمع التربعات بالمستشفيات 

والموالت
000

%241562عدد الزيارات اليت تمت لكبار الداعمين والمانحينم1-7

%2023100عدد المانحين المستمرين بالتربع السنوي للجمعيةم1-8

%1226100عدد الربامج المدعومةم1-9

%5360عدد الشراكات الموقعة لالستقطاعم1-10

%2501,010100عدد األفراد المتربعين باالستقطاع الشهري ) Bank ( العدد الحالي0م1-11

م1-12
عدد األفراد المتربعين باالستقطاع الشهري عرب الـ SMS  العدد 

الحالي0
200228100%

%11100عدد الشركات المرخصة المستثمر بهام1-13

%11100عدد العقارات المؤجرةم1-14

%770,00033,3104.32العائد المالي من المحفظة االستثمارية ) 3 أرباع السنة فقط (م1-15

%185,808372,860100العائد المالي من االستثمار العقاريم1-16

%44100عدد األراضي اليت تم تسجيلها بامس الجمعيةم1-17

م1-18
عدد مشاريع المباني االستثمارية ومقر الجمعية المصممة 

هندسيا
11100%

%11100عدد تراخيص البناء م1-19

م1-20
عدد المنصات الحكومية المستهدف المشاركة فيها لنشر 

منتجات التربع
27100%

%719100عدد المنتجات المستهدف ترويجهام1-21

%600,0001,995,570100اإليرادات المستهدف تحقيقهام1-22

%100%7.7%10نسبة المصاريف اإلدارية إلى إجمالي المصاريف م1-23

%100%86.6%80مصاريف الربامج واألنشطة إلى إجمالي المصاريفم1-24

%21,336,24934,036,022100إجمالي اإليرادات المحققةم1-25

متوسط نسبة إنجاز 88%
مؤشرات األداء

3-1

مقبول من 70%-84%تحقق من %85-%100
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ملخص التقرير المالي

االيرادات

14,497,903 -16.1% 85.3%34,036,022
إجمالي المصروفات إجمالي اإليرادات

انخفاض 
المصروفات عن 

العام الفائت

زيادة اإليرادات 
عن العام 

الفائت

إيرادات جوائز التمزي

صندوق تنمية الموارد البشرية

ايراد تربع من خالل منصات حكومية

منافسات و مشاريع حكومية

إيرادات إستثمارات وقفية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

إيرادات ودعم الربامج و المشاريعاالجتماعية

الزكاة

إيرادات اإلشرتاكات

تربعات نقدية أوقاف

تربعات عينية

إيراداد تربعات الرسائل النصية والهلل

إيرادات األنشطة والهلل

تربعات صدقات جارية

20212020البيانم

547,306721,259تربعات صدقات جارية1

409,8141,084,801 إيرادات األنشطة2

4,36321,016إيراداد تربعات الرسائل النصية والهلل3

9,034,3601,874,215تربعات عينية4

451,284671,557تربعات نقدية أوقاف5

35,00035,000إيرادات اإلشرتاكات6

472,3301,107,557الزكاة7

9,133,8903,166,513إيرادات ودعم الربامج و المشاريع8

815,0606,820,757وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية9

372,861257,219إيرادات إستثمارات وقفية10

9,341,7692,356,679منافسات و مشاريع حكومية11

335,227246,871صندوق تنمية الموارد البشرية12

2,782,7600ايراد تربع من خالل منصات حكومية13

300,0000إيرادات جوائز التمزي14

34,036,02218,363,445اإلجمالي

300,000

2,782,760

2,356,6799,341,769

9,133,890

9,034,360

1,107,557

1,874,215

21,016
4,363

1,084,801
409,814

721,259
547,306

472,330
35,000
35,000

671,557
451,284

246,871
335,227

257,219
372,8616,820,757

815,0603,166,513

3-2

3-3
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المصروفات

مؤشر نمو مصروفات الربامج

تصنيف المصروفات ومقارنة مع العام السابق 

يم قياس المؤشر عرب المعادلة التالية  = 

يم قياس المؤشر عرب المعادلة التالية  = 

إيرادات سنة األساس 

مصروفات  سنة األساس 

إيرادات السنة الحالية

مصروفات السنة الحالية

 العمومية
 واإلدارية
7,7%12,551,964

15,299,622

 تنمية الموارد
 واألوقاف
1,9%

اإلهالك السنوي
3,7%

مؤشر نمو 
اإليرادات

20212020البيانم

12,551,96415,299,622مصروفات األنشطة1

1,123,5751,071,129العمومية واإلدارية 2

282,258227,403تنمية الموارد واألوقاف3

540,186672,838اإلهالك السنوي4

14,497,98317,270,992اإلجمالي 

 مصروفات
 األنشطة
86,6%

1,123,575
282,258227,403540,186672,838 1,071,129

3-4

3-4-1

3-4-2
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مقارنة اإليرادات مع المصروفات

اإليرادات 

نسبة اإليرادات المحققة 
من مستهدف العام

يرجع انخفاض المصروفات عن العام الماضي بسبب دعم وزارة الموارد البشرية للجمعية 
بمبلغ 5 مليون ريال في مبادرة الدعم اإلغاثي للمتضررين من أزمة كورونا العام 2020م.

المصروفات

نسبة المصروفات 
من مستهدف العام

20212020البيانم

34,036,02218,363,445اإليرادات1

14,497,98317,270,992المصروفات2

19,538,040إجمالي التغيري في صافي األصول
1,092,453

11,518,636الفائض النقدي

3-5

يرجع السبب إنخفاض 
المصروفات عن 
المستهدف إلى 

تأجيل بعض المشاريع 
وترحيلها إلى خطة 

العام 2022 م 

مؤشر المصروفات العمومية واإلدارية 3-4-3

يم قياس المؤشر عرب المعادلة التالية  = 
مصروفات سنة األساس 

مصروفات السنة الحالية
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مقارنة المصروفات مع عدد الخدمات المقدمة

التدفقات النقدية منذ العام2011م وحىت العام 2021م

3-6

3-7

متوسط تكلفة 
المستفيد

متوسط تكلفة
 الخدمة

ريالريال
24174.88
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