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ملخص أداء المودة

93%96.5%84.5% 91.3%
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ملخص أداء المودة



 
ا
األداء الجتماعي: أول

متوسط األداء الجتماعي

93%



33% 26%13% 18%

23,657 
مستفيد ومستفيدة

93,367 
خدمة

10%

ملخص األداء الجتماعي1-1

7

أطفالشبابامرأةرجلنكبار الس



ملخص األداء الجتماعي1-1
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النتائجالمخرجات

707
اةمستفيدة من اكاديمية الحي

4,338
متدرب ومتدربة

ةفي مهارات جودة الحياة األسري

7,363
سريةمستفيد من االستشارات األ

5,896
بالغ في الحماية األسرية

1,600
مختص تم تأهيلهم

1,542
أسرة مستفيدة من خدمات 

تنفيذ األحكام

63,64%
من السيدات تم تمكينهن

83.70%
فعت من مستفيدين التدريب ارت

مهاراتهم الرتبوية 

52%
نسبة حاالت الصلح

53%
م من مستفيدي شمل زاد وعيه

بأحكام التنفيذ

40%
نسبة األطفال الذين اجتازوا 

الربنامج العالجي

94%
نسبة إغالق بالغات الحماية 

األسرية



قةالسابمقارنة عدد المستفيدين لنفس الفرتة مع األعوام1-2
م2022إجمالي مستهدف العام إلى
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المستهدف المحقق

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %37.59
2022مستهدف العام 
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قةالسابمقارنة عدد المستفيدين لنفس الفرتة مع األعوام1-3
م2022إجمالي مستهدف النصف األول للعام إلى
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المستهدف المحقق

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %92.26
لمستهدف النصف األو
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دفنسبة أداء المبادرات في تحقيق المسته1-4

11

أكاديمية 
ين الحياة لتمك

المرأة

اطمئن 
لإلرشاد 
األسري

ذ شمل لتنفي
أحكام الرؤيا 

والزيارة

ل كفاءة لتأهي
المختصين

ة حماية األسري
من العنف

عيادة قرة عين
لعالج 

اضطرابات 
الطفولة

أكاديمية 
مهارة لتعزيز
جودة حياة 

األسرة

ية االستشارات القانون
ة في األحوال الشخصي



مرأةأكاديمية الحياة لتمكين ال1-1



الجتماعيالضمانمنوالمستفيداتوالمطلقاتاألراملتدريبعربالمرأةتمكينإلىالحياةأكاديميةفينهدف

تحقيقلالقتصاديوضعهنوتحسينالالزمةالمهاراتإلكسابهنالمكرمةمكةمنطقةفيالمتعففةواألسر

المنتهيبوالتدريالمهيناإلرشادخدماتوتقديملهنوالحرفيالمهينالتدريبخاللمنلهنالماليةالستدامة

منوتحويلهنيالذاتاكتفائهنلتحقيقوالعملالنتاجعلىللقادراتالصغرمتناهيةالمشاريعتمويلأوبالتوظيف

.ومستقرةكريمةحياةوعيشالحياةتحدياتلمواجهةومساعدتهنالتنموية،إلىالرعوية
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رمز 
المؤشر

المؤشرمالكالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%79270789%3سارا القريشعدد المتدربات اإلجمالي 1-1س

%3196100%3سارا القريشعدد الدورات 2-1س

%77.61%63.64%82%8سارا القريشنسبة السيدات الالتي تم تمكينهن3-1س

%00100%5سارا القريشعدد معامل اإلنتاج اليت تم بناءها 4-1س

%00100%3سارا القريشعدد المستفيدات من معامل اإلنتاج 5-1س

%00100%5سارا القريشعدد المنتجات اليت تم انتاجها في المعمل6-1س

%553971%8سارا القريشعدد المشاريع اليت تم تمويلها7-1س

 بعد حصولها على ا8-1س
ً
%1521100%5سارا القريشلتدريبعدد األسر الضمانية اليت تم دعمها ماليا

%321100%8سارا القريشعدد المستفيدات الالتي أصبح لديهن مشاريع9-1س

%100%90%90%7سارا القريشنسبة الزتام السيدات بالزتام سداد التمويل10-1س

%6000%5سارا القريشعدد المنافذ الجاهزة للبيع 11-1س

%200%5سارا القريشنجوم والمطار5للبيع في فنادق الجاهزذذذةعدد المنافذ 12-1س

%2029100%3سارا القريشعدد المنافذ المؤقتة في المعارض اليت تم المشاركة بها13-1س

%605896.67%3سارا القريشعدد السيدات الالتي أصبحن قادرات على إعالة أسرهم14-1س

%79متوسط نسبة اإلنجاز
مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022للنصف األول للعام الحياةأداء أكاديميةمؤشرات نتائج 1-1-1



المخرجات1-1-2
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707
مستفيدة

44
دورة تدريبية

196
ةساعة تدريبي

ابقةمقارنة عدد المستفيدات لنفس الفرتة مع األعوام الس1-1-3
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المستهدف المحقق

%89.27
ن نـسـبـة اإلنـجـــــــاز م

المستهدف

وإجازةاركالمبرمضانشهردخولبسببالمستهدفتحقيقيمتلم
المستفيداتحضورعلىأثربماالفطرعيد



النتائج1-1-4

21
مستفيدة من الدعم والتمويل

37
وظيفتم مساعدتهن في التمستفيدة 

391
مستفيدة حصلن على البطاقات 
اإللكرتونية للمساعدات العينية

29
يداتمنفذ بيع تم فتحها للمستف

63.64%
نهننسبة السيدات التي تم تمكي
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صور موثقة من مشاريع الكاديمية1-1-5

باللأحمدماهرمكتبمعتعاوناتفاقيةتوقيع
اتاستشارخدماتلتقديمالهندسيةلالستشارات

دانيالميالتنفيذعلىالهنديسوالشرافالهندسة
الزراعيةالمنتجاتسوقلمشروع

الزراعيةالمنتجاتسوقلمستفيداتالخضارلسوقالميدانيةالزيارات

الفاكهةالمستفيدات يباشرن العمل في سوق الصفا للخضار و

18

الزراعيةالمنتجاتسوق1-1-5-1



الضيافةالتدريب العملي لمستفيدات برنامج البارستا وفن

19

قدرةمبادرة1-1-5-2

مشاركة السيدات في المعارض1-1-5-3

سوق مكرمة لعرض منتجات السيداتسوق بسطة ماركت



أكاديمية تعزيز مهارات جودة 1-2
الحياة األسرية



أهمدكأحاألسريةالسعادةتحقيقفيالمساهمةإلىاألسريةالحياةجودةمهاراتتعزيزبرنامجمننهدف
منوذلكسرة،واألللفردوالمجتمعيةالنفسيةالصحةباكتمالإلتكتمللواليتالحياةجودةبرنامجمقومات

كافةفيراروالستقالتوازنتحقيقفيتساهماليتالنجاحبعواملاألسرةوتزويداألسريةالروابطتعزيزخالل
األجياللدىاألسريةالقميتعزيزالعتبارفياألخذمعالجوانب

20

التخطيط والدخارتربية األبناءالعالقات األسريةالستعداد الزواجي
األسري

النفصال الناجح
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مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%100%4مرام األبيحعدد الحقائب التدريبية الجديدة اليت تم إعدادها1-4س

%6949433862%3مرام األبيحعدد المستفيدين من الدورات في أكاديمية مهارة 2-4س

%5289100%3مرام األبيحعدد الدورات المقدمة3-4س

%161593.75%4مرام األبيحعدد الدورات التدريبية اليت تم تسجيلها4-4س

%100%92%75%8مرام األبيحنسبة ارتفاع مستوى المهارات الرتبوية لدى المستفيدين5-4س

%00100%5مرام األبيحعدد الحقائب التدريبية اليت تم تطويرها 6-4س

%752128%8مرام األبيحعدد المتدربين اللذين قاموا بوضع خطة إيجابية للعالقة بعد االنفصال7-4س

%00100%8مرام األبيحنسبة ارتفاع القمي األخالقية لدى األبناء8-4س

%00100%8مرام األبيحنسبة زيادة وغي الشباب بدوره تجاه أسرته9-4س

%00100%8مرام األبيحنسبة زيادة وعي الشباب بقيمة األسرة 10-4س

1-5س
برنامج –ة أكاديمية تعزيز مهاراه جودة الحياة االسري)عدد كبار السن المستفيدين من  

%453986%3مرام األبيح(اطمئن لإلرشاد األسري

 داخل أسرهم3-5س
ً
%00100%8مرام األبيحنسبة سعادة ومشاركة كبار المواطنين إيجابيا

%00100%8مرام األبيحنسبة تمكين وتوعية المرأة بمسؤولياتها15-1س

%82.29متوسط نسبة اإلنجاز

م 2022أداء أكاديمية مهارة للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-2-1



المخرجات1-2-2

4,338
متدرب ومتدربة

53
دورة تدريبية

471
ةساعة تدريبي

22

38% 36%26%

شبابرجلامرأة
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المستهدف المحقق

ن نـسـبـة اإلنـجـــــــاز م%62.43
المستهدف

ابقةالسمقارنة عدد المستفيدين لنفس الفرتة مع األعوام1-2-3

بعضتنفيذعلىالعملعدمبسببالمستهدفتحقيقيمتلم
االجتماعيالدعم–الجدداألمهاتإعداد)مثلالتدريبيةالدورات

(والمقيمينالمواطنينلكبار



تصنيف عدد المستفيدين وفق الدورات1-2-4

23

.التدريبمنالمستفيدينإجماليمن%42بنسبةاقبالاألكرثالدوراترأسعلىالزواجعلىوالمقبالتالمقبلينتأهيلدوراتتأتي

 %4بمتوسطالقبالنسبةفيالتدريبيةالدوراتباقيوتقاربت،%12.89تجاوزتإقبالبنسبةالوالديةالرتبيةدوراتثم
ا
دورةوتأتيتقريبا

.عاملبشكالدوراتلرتويجسياسةووضعالتدريبيةالدورةتطويرضرورةيعينمماالدوراتعلىالقبالقائمةآخرفيالناجحالطالق
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القيادية لألم

الطالق الناجح



تصنيف عدد المستفيدين وفق التحويل من  الشركاء1-2-5

24

113
مستفيد ومستفيدة 

من خالل الشركاء
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الجمعية الفيصليةأمن الطرقالقوات الخاصةالتوجيه المستمرجمعية الوداد



النتائج1-2-6
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93.50%
نسبة رضا المستفيدين

83.70%
ارات متوسط نسبة ارتفاع مستوى المه

األسرية لدى المستفيدين



لإلرشاد األسري وفض الزناعات1-3



ماتوخداإلرشاديالهاتفخاللمنوذلكالستشاراتخدماتتقديمقنواتمنعددبتوفريالجمعيةفيقمنا

عليهاالردويمتي،اإللكرتونالموقعخاللمناللكرتونياإلرشادخدمةتتيحكماالجمعيةفروعبكافةبالمقابلةاإلرشاد

اراتالستشركنبإقامةوذلكلهمالخدمةوتقديمللمستفيدينالوصولعلىالمودةوتحرص.ساعة48خالل

دينالمرشمنمجموعةالخدمةبتقديمويقوم،الشريكةالجهاتبمقرالزائروالمستشارالتجاريةبالمولت

.المودةايريمعوفقالمؤهلينوالرتبويوالجتماعيوالزواجيوالنفسياألسريالمجالفيالمختصينوالمرشدات

27



28

رمز 
المؤشر

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفؤشرللمالوزن النسيبمالك المؤشرالمؤشر

%14202346100%5محمد الناشريعدد المستفيدين من اإلصالح وفض الزناعات1-2س

%14902815100%3محمد الناشريعدد جلسات الصلح لألسر المستفيدة2-2س

%74%52%75%8محمد الناشرينسبة الحاالت المنتهية بالصلح3-2س

%8415501760%5محمد الناشريعدد المستفيدين من اإلرشاد األسري4-2س

%9720692171%3محمد الناشريعدد الخدمات المقدمة في اإلرشاد األسري5-2س

%100%50%50%3محمد الناشرينسبة إنجاز التحليل الفين لنتائج المقاييس7-2س

%4125%4محمد الناشريعدد المقاييس الجديدة اليت تم بنائها 8-2س

%00100%5محمد الناشرينسبة إنجاز بناء تطبيق اطمئن لالستشارات الزوجية والرتبوية9-2س

%151963%5محمد الناشريعدد المصلحين الذين تم تطوير مهاراتهم 10-2س

%22100%4محمد الناشريعدد ورش عمل تحليل وتصنيف قضايا اإلصالح األسري11-2س

%91.77%78%85%4محمد الناشريأداء المرشدين األسرييننسبة تقيمي12-2س

%4250%5محمد الناشريعدد الشراكات مع الجهات ذات العالقة باإلرشاد األسري13-2س

%00100%8محمد الناشرينسبة التغري اإليجابي في حياة األسرة 14-2س

%00100%8محمد الناشرينسبة زيادة قدرة الرجل على القيام بمسؤولياته15-2س

%100%90%90%8محمد الناشرينسبة االستجابة لمعالجة القضايا 16-2س

%00100%9محمد الناشرياليت تم تعديل سلوكهاالحاالت نسبة 17-2س

%83.42متوسط نسبة اإلنجاز

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء اإلرشاد األسري للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-3-1



المخرجات1-3-2
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63%37%

7,363
مستفيد ومستفيدة
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رجلامرأةجلسة ارشادية
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المستهدف المحقق

ن نـسـبـة اإلنـجـــــــاز م%74.87
المستهدف

ابقةالسمقارنة عدد المستفيدين لنفس الفرتة مع األعوام1-3-3

سريفروتعطلالكهرباءانقطاعبسببالمستهدفتحقيقيمتلم
االستشاراتاستقبالعدمفيتسببممااإلرشاديالهاتف

ابةالمجاالستشاريةالمكالماتعددتأثروبالتاليالهاتفية
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ي تكامل الدعم النفسي مع الدعم القتصادي والجتماع1-3-4
اإلرشاد األسريلمستفيدي

مستفيدينللحالةدراسةعمليمتاألسريةالستشاراتخدمةتقديمخاللومنأنهبالتكامليقصد
حقيقينتمكيهناكيكونبحيثمنهايستفيدواأنيمكناليتاألخرىالخدماتإلىوتوجيههم

المستفيدةلألسرة

619
دةمستفيد ومستفي

3.81%

2.56%

1.53%

0.81%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

تعزيز مهارات جودة الحياة 
األسرية 

الحماية األسرية مرأة أكاديمية الحياة لتمكين المراكز شمل



العيادة الستشارية المتنقلة1-3-5

31

274
أسرة مستفيدة من خالل العيادة 

المتنقلةالستشارية 



النتائج1-3-6
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المستهدف المحقق

52%
ة متوسط الحالت المنتهي

بالصلح



ام لإلرشاد األسري للنصف األول للعمقارنة القضايا الواردة1-3-8
م مع نفس الفرتة من العام الماضي2022
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االستشارات 
االجتماعية 

االستشارات 
الحقوقية 

االستشارات 
الرتبوية 

والسلوكية 

االستشارات 
النفسية 

االستشارات 
االقتصادية 

االستشارات 
الصحية

2022 2021

250%
القضايا الحقوقيةزيادة في 

192%
الجتماعيةزيادة في القضايا 

33%-
ةالصحيفي القضايا انخفاض 

الجمعيةإلىالواردةالستشاراتقائمةرأسعلىالجتماعيةالستشاراتتأتي
الرتبويةالستشاراتثم%20بنسبةالحقوقيةالستشاراتثم%54بنسبة

%14بنسبةوالسلوكية



شمل لتنفيذ احكام الرؤية والزيارة 1-4



مكةةبمنطقالمنفصلةلألسرالحضانةونقلوالزيارةالرؤيةخدماتبتقديمنقومالعدلوزارةمعبالشراكة
 آمنةبيئةيفالزناعفرتةأوالحضانةفرتةخاللألطفالهمالوالدينرؤيةوتسهيلتعزيزفييساعدبماالمكرمة

ا
بدل

االربنامجخدماتوتشتملاألحكام،تنفيذوشعبالشرطةمراكزعن
ا

لألسرانونيةالقالستشاراتتقديمعلىأيض
.نفسيةاضطراباتمنيعانونالذينلألطفالالنفسيوالتدرجالتهيئةوخدماتالمنفصلة

35
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رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%21002838100%3الرفاعيأحمدعدد المستفيدين من مراكز شمل 10-3س

%2326258331100%3أحمد الرفاعيعدد الخدمات المقدمة لألسر في مراكز شمل11-3س

%22100%3أحمد الرفاعينسبة خدمة الحاالت المحولة لمراكز شمل12-3س

%66100%6أحمد الرفاعيعدد األنشطة التوعوية المقدمة لمستفيدي مراكز شمل13-3س

%93%70%75%7أحمد الرفاعينسبة االنتظام في مواعيد تنفيذ األحكام14-3س

%100%35%35%6أحمد الرفاعينسبة المستفيدين الحاصلين على جلسات ارشادية واجتماعية15-3س

%45%6.71%15%5أحمد الرفاعينسبة الحاالت المحولة إلى المزنل بالرتاضي16-3س

%100%0%0%7أحمد الرفاعيالعائد من االستثمار االجتماعي17-3س

%364459100%5أحمد الرفاعيعدد االستشارات القانونية المقدمة لمستفيدي مراكز شمل19-3س

%100%70%20%5أحمد الرفاعيزاد وعيهم بأحكام التنفيذالذين  نسبة المستفيدين 20-3س

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء شمل للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-4-1



37

رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%3901118100%3الرفاعيأحمدمتوسط عدد حاالت التهيئة والتدرج21-3س

%22802280100%3أحمد الرفاعيمتوسط عدد جلسات التهيئة والتدرج22-3س

%100%95%95%3أحمد الرفاعيتدرجنسبة الحاالت اليت تم خدمتها من الحاالت اليت تحتاج لخدمة التهيئة وال23-3س

%68%50%74%6أحمد الرفاعينسبة نجاح خدمات التهيئة والتدرج24-3س

%100%83%75%6أحمد الرفاعينسبة الحاالت المستقرة من إجمالي الحاالت 25-3س

%0100%35%8أحمد الرفاعينسبة انخفاض المشكالت األسرية بعد االنفصال بسبب األبناء26-3س

%600%5أحمد الرفاعيعدد زيارات التقيمي الميدانية لفروع مراكز شمل9-3ل

%100%0%0%8أحمد الرفاعينسبة تقيمي أداء فروع مراكز شمل وفق مؤشرات وزارة العدل10-3ل

%89.22اإلنجازمتوسط نسبة
مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء شمل للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-4-1
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ن نـسـبـة اإلنـجـــــــاز م%73
المستهدف

مقارنة عدد المستفيدين لنفس الفرتة مع األعوام1-4-2
السابقة
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المستهدف المحقق

15% 85%
رجلامرأة

منظورمنشملبمراكزالخاصالمستهدفتحقيقلعدمننظر
الاالنفصبسالمتنازعةاألسرأعدادانخفاضيوضحبماإيجابي
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التوزيع الجغرافي لعدد األسر

المخرجات1-4-3

1,542
أســــــــــرة

36,207
خـــــدمة

1,118
جلسة تهيئة وتدرج وعالج سلوكي 

لألطفال

459
استشارة قانونية

28.87%

54.54%

14.18%

1.18%
0.72%

0.51%

مكة المكرمة  جدة  الطائف الليث رابغ الجموم
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النتائج1-4-4

6.71%
لى متوسط الحالت المحولة إ

المزنل بالرتاضي

196
عدد الحالت اليت توقفت 

لوأصبحت تنفذ عن طريق المزن

53%
اد نسبة المستفيدين الذين ز
وعيهم بأحكام التنفيذ
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منفصلةصور من الفعاليات الرتفيهية ألبناء األسر ال1-4-5

2
فعالية لألبناء



حماية األسرة من العنف1-5



وتطبيقالت،الحوفحصاألزماتلحلالتدخلطريقعنلألطفالآمنةبيئةوتوفرياألسريالعنفمناألسرةحمايةإلىنهدف
الربامجفريقمعةإرشاديجلساتطريقعناألسرةأفرادجميعتستهدفمختلفةبربامجالعنفمنللحمايةالتأهيليةالربامج

.الخدمةانتهاءبعدالحالتومتابعةمراقبةوكذلكالعنف،منللحمايةالتأهيلية

43
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رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%33005896100%4بيان مسعودعدد الحاالت المتوقع خدمتها في برنامج الحماية األسرية 1-3س

%570016003100%4بيان مسعودعدد الخدمات المتوقعة للحاالت في برنامج الحماية األسرية2-3س

%22100%5بيان مسعودنسبة إنجاز الحاالت الواردة من الجهات 3-3س

%66100%3بيان مسعودعدد الدورات التطويرية لفريق عمل الحماية األسرية 4-3س

%100%94%90%8بيان مسعودنسبة إغالق الحاالت في برنامج الحماية األسرية 5-3س

%1414100%3بيان مسعودالمعنفينعدد تكرار جلسات برنامج تعديل سلوك 6-3س

%86.67%52%60%8بيان مسعودنسبة انخفاض البالغات الحرجة في العنف األسري7-3س

%2028100%8بيان مسعودعدد عقود الصلح8-3س

%95100%90%9بيان مسعودنسبة عدم إعادة فتح البالغات 9-3س

%98.52متوسط اإلنجاز

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022داء الحماية األسرية للنصف األول للعام أمؤشرات نتائج 1-5-1



15,638
مستفيد ومستفيدة

13,743
خدمة

5,896
بالغ

770
عدد اإلحالت

36%34%30%

المخرجات1-5-2

45

التوزيع الجغرافي لعدد البالغات

20.71%

58.75%

14.44%

4.84% 1.26%

مكة المكرمة  جدة  الطائف الباحة  القنفذة

رجل أطفالامرأة



%178

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من 

المستهدف

سابقةمقارنة عدد المستفيدين لنفس الفرتة مع األعوام الالمخرجات 1-5-2
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المستهدف المحقق

واردةالالبالغاتأعدادزيادةبسببالمستهدفمنأعلىتحقيقيأتي



النتائج1-5-3

94%
إغالق الحالتمتوسط نسبة 

100%
نسبة إنجاز الحالت الواردة

41
أسرة وقعت اتفاقيات صلح

47

مقارنة نسبة  إغالق الحالت مع نفس 

الفرتة من العام السابق

زيادةنسبةطبمتوسالبالغاتإغالقنسبةفيارتفاعيوجدهللابفضل
 السابقالعاممنالفرتةنفسعن%119بلغت

ا
امالعفيبأنعلما

ةومنطقوجدةالمكرمةمكةمنكلفيالخدمةتقديميمت2022
الباحة
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تصنيف عدد الحالت وفق البالغات1-5-4

48

480
البالغات الحرجة عدد 

1,324
المتوسطةعدد البالغات 

واردةتصنيف المشكالت وفق البالغات ال 1-5-5

من%45ةنسببلغتحيثالبالغاتقائمةرأسعلىاألسريةالخالفاتتأتي
 الزوجيةالخالفاتتأتيثمالواردةالبالغاتإجمالي

ا
مث%25بنسبةثانيا
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لجمعيةاتجربةعلىلالطالعالوزارةفرععامومديراألمريكيالعامالقنصلزيارة
األسريةالحمايةتشغيلفي

49

الحماية من العنف بوزارة الصحةزيارة لجنة 

زيارات مركز الحماية1-5-6



عيادة قرة عين لعالج اضطرابات1-6
الطفولة



أوجدنا مشروع عيادة قرة عين لعالج اضطرابات الطفولة لعمل برامج وجلسات إرشادية وتعديل سلوك األطفال وأسرهم، 

ين ومستشارات وتستهدف الجمعية من خالل هذا الربنامج لعالج األطفال الذين يعانون من الضطرابات النمائية ، من خالل مستشار

.مختصين بالضطرابات النمائية لألطفال

51

االستشارات والتشخيص
ولة المهين الضطرابات الطف

وذوي االحتياجات الخاصة

ية وحدة المقاييس النفس
غري بالمقاييس المقننة و

المقننة

التدريب الفردي 
والجماعي لألطفال 

لتنمية المهارات

ع برنامج إدارة الحالة ووض
لحالةالخطة المستقبلية ل

اإلرشاد والدعم األسري 
بناءلكيفية التعامل مع األ

دورات اإلرشاد المجتمعي
عن فئات ذوي االحتياجات

الخاصة واالضطرابات 
النمائية

فنيات العالج 
باللعب



52

رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%60051486%5أمرية أبو جازيةعدد األطفال المستفيدين من خدمات عيادة قرة عين 27-3س

%11401331100%5أمرية أبو جازيةعدد الخدمات المقدمة في عيادة قرة عين 28-3س

%86%35%40%8أمرية أبو جازيةنسبة األطفال الذين اجتازوا الربنامج التدرييب العالجي29-3س

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء قرة عين للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-6-1

%100%80%80%8أمرية أبو جازيةنسبة التغري اإليجابي في مهارات المستفيدين30-3س

31-3س
 
ً
 وادراكيا

ً
 لمستفيدي نسبة اخفاض المشكالت األسرية الناتجة عن تأخر أحد األبناء مهاريا

%100%87%75%8أمرية أبو جازيةالعيادة

%94.74%90%95%8أمرية أبو جازيةرفع نسبة األمن واالستقرار النفسي واالجتماعي لدى األطفال32-3س

%100%85%80%8أمرية أبو جازيةنسبة ارتفاع المهارات الحياتية والنمائية واالجتماعية لدى األطفال33-3س

%100%0%0%8أمرية أبو جازيةالقمي األسرية لدى أطفال الحضانةارتفاع نسبة 34-3س

%342.25052.10115.23%4أمرية أبو جازيةاالقتصادي غري الربحي من العيادةالعائد35-3س

%86.89اإلنجازمتوسط نسبة



المخرجات1-6-2

%85.67
نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من 

المستهدف

53
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طفل
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فطرالعيدواجازةالمباركرمضانشهربسببالمستهدفتحقيقيمتلم



النتائج1-6-3

54

%35
ن  نسبة األطفال اللذي
اجتازوا الربنامج 

العالجي

ريال 52,101

اإليراداتإجمالي 

أم90
زادت مهارتهن في 

التعامل مع صعوبات
التعلم



فعاليات عيادة قرة عين1-6-4

55

126
طفل

شاركوا في
الفعاليات

امس الفاعليةم

بيوم التأسيساالحتفال1

يوم األمفاعلية2

فاعلية حديثة الحواس3

الصيفيالربنامج4



تأسيس حضانة قرة عين1-6-6

56

بعدقبل



مركز كفاءة للتطوير المهين 1-7
للمختصين



منوالمختصيننللممارسيالمهينبالتطويرللمختصينالمحليالسوقتنظميإعادةإلىالربنامجهذافينهدف

عدةخاللمنومحليةعالميةمؤسساتمنومرخصةأكاديميامعتمدةبرامجعربالمهينوالتأهيلالتدريبخالل

أخصائيي،النفساألخصائياألسري،الباحثاألسري،المدرباألسري،والمرشداألسري،المصلحإعدادمنهابرامج

لدىالمعتمدةةواألخالقيالمهنيةالمعايريوفقمهنيةودبلوماتتدريبيةبرامجعربوذلكاألطفالسلوكتعديل

.الجمعية

58
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رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%7101600100%5عمر مقصودعدد المستفيدين من تطوير المهارات للمختصين1-6س

%313100%3عمر مقصودعدد الشراكات الدولية والمحلية 2-6س

%25100%3عمر مقصودعدد الربامج المعتمدة 3-6س

%81.52%81.52%80%4عمر مقصودنسبة المستفيدين المعتمدين والمرخصين بعد التدريب4-6س

%00100%3عمر مقصودعدد الممارسين المشاركين في الملتقى العلمي5-6س

%00100%3عمر مقصودالملتقى العلميعدد الجهات المشاركة في 6-6س

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء تطوير المختصين للنصف األول للعاممؤشرات نتائج 1-7-1

%00100%2عمر مقصودفي الملتقى العلميعدد المتحدثين 7-6س

%00100%3عمر مقصودعدد الجهات الموقعة مذكرات تفاهم وشراكة 8-6س

%47005522100%4عمر مقصودعدد المشاركين في اختبار العضوية 9-6س

%25002445100%8عمر مقصودعدد المطابقين للمعايري والمجتازين لالختبار10-6س

%98.15متوسط نسبة اإلنجاز



المخرجات1-7-2

43%57%

1600
مختص ومختصة

%225

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من 

المستهدف

60

عوام مقارنة عدد المستفيدين مع نفس الفرتة لأل
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المستهدف المحقق

برنامجذتنفيفيالبدءبسببالمستهدفمنأعلىتحقيقيأتي
ةوالتنميالبشريةالمواردوزارةمعأسريإرشادممارس2000تأهيل

االجتماعية



المخرجات1-7-2

61

1520
س إرشاد أسري ممار

تم تدريبهم 

روعلالطالع على فيديو المش



المخرجات1-7-2

62

ينالباحثتأهيلمناألولىالمرحلةفيشرعيباحث
.لإلفتاءالعامةالرئاسةمعبالشراكةالشرعيين

معةبالشراكتأهيلهمتمحمايةممارس
.ماعيةالجتوالتنميةالبشريةالمواردوزارة 1534

رياألساإلرشادفيالعاليالدبلومفيوطالبةطالب
ةالستشاريوالخدماتالدراساتمعهدمعبالتعاون

المجمعةبجامعة
21



حوث مركز تصممي السياسات والب1-8
األسرية



األسرةلىعتؤثراليتالمجتمعيةالقضاياأهمرصدعلىاألسريةوالبحوثالسياساتتصمميبرنامجفينقوم

الربنامجمتيهكماالقضايا،تلكلمواجهةحلولوضعفيللمساهمةعلميةبطرقبتحليلهاوالقيامواستقرارها

بماالمجتمعيفوبياناتكإحصاءاتونشرهااحتسابهاوأساليباألسريةالقضايامعالتعاملوطرقأساليببتصحيح

ريعاتتشصناعةفيتساهماليتاألسريةوالدراساتالبحوثودعمإصداركذلكالواقع،عنمغايرةصورةيعطي

.أسريةوسياسات

64



رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%00100%3مها السلمي. دبلية لألسرةعدد الدراسات الميدانية التي تمت  لدراسة االحتياجات المستق1-2ل

بلية عدد المبادرات التي تم تنفيذها وفق دارسة االحتياجات المستق2-2ل

لألسرة
%00100%4مها السلمي. د

%26100%6مها السلمي. دعدد البحوث والدراسات األسرية التي تمت3-2ل

%605896.67%3همسه تمرازعدد االنفوجرافيك االحصائي الذي يتم نشره

%99متوسط نسبة اإلنجاز

65

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء البحوث والدراسات للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-8-1



البحوث والدراسات1-8-2

66

الشريكالدراسةم
مؤسسة مزن الخريية-مجلس شؤون األسرة  المؤشر الوطين للطالق1

2
األكاديمية لألسرة في الجامعات المحلية دراسة مقارنة التخصصات

والعالمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

األسريةالمجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنميةدراسة تصممي األثر في جمعيات التنمية األسرية3

مداد المركز الوطين لألبحاث والدراساتدراسة تجربة الجمعية في البناء المؤسسي4

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةدراسة المعايري الوظيفية للمرشد األسري5

األوالد واآلباءدراسة استطالعية كيف يتعايش 6

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةمراكز دراسات وبحوث10مشروع تمكين 7

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةمشروع تطوير مراكز اإلرشاد األسري8

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةدراسة إنشاء كيان منظمة مهنية وسيطة لإلرشاد األسري بالمملكة9

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةالدليل اإلجرائي لمراكز اإلرشاد األسري األهلية10

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةالضوابط التنفيذية لمراكز اإلرشاد األسري األهلية11

11
دراسة وبحث تم 

إصدارهم



البحوث والدراسات1-8-2

67

دراسة تصممي األثر في جمعيات التنمية األسريةتدشين دراسة المؤشر الوطين للطالق األكاديمية لألسرة في الجامعاتدراسة مقارنة التخصصات
المحلية والعالمية



البحوث والدراسات1-8-2

68

دراسة تجربة الجمعية في البناء
المؤسسي

األولد واآلباءكيف يتعايش  دراسة المعايري الوظيفية للمرشد األسري



البحوث والدراسات1-8-2
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58
انفوجرافيك

احصائي

70

اإلعالم اإلحصائي لألسرة 1-8-3



إدارة مشاريع اإلسناد والمنافسات 1-9
الحكومية والخاصة



89.4%

متوسط اإلنجاز 

متوسط اإلنجاز
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85.00%

100.00%

80%

100%

60%

80%

100.00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

شمل لتنفيذ أحكامالحماية األسرية

الرؤية والزيارة 

2000تأهيل وتدريب 

ممارس إرشاد أسري

ممارس 200تأهيل 

حماية 

مشروع تطوير مراكز

اإلرشاد

مشروع تطوير مراكز

البحوث

مشروع سوق 

المنتجات الزراعية 

ت مشروع بناء الشراكا

األسرتاتيجية 

والخدمات اإلرشادية 

للتوجية واإلرشاد 

األسري

مشروع مشروع مؤشر

قياس رضا 

المستفيدين 

واألدوات التقنية 

للمؤشر

نتائج إنجاز مشاريع اإلسناد1-8-1



ت مشروع تنظمي وإطالق حمال
توعية وطنية تشجع على 

تنظمي األسرة

مشروع مؤشر قياس رضا 
نية المستفيدين واألدوات التق

للمؤشر

م2022الربع الثاني من العام المشاريع الجديدة خالل1-8-2



قمي مركز إدراك للتوعية وتعزيز ال1-10
األسرية



اعي مثل نهدف من خالل مركز إدراك إلى إنتاج محتوى توعوي إعالمي لألسرة عرب وسائل اإلعالم ومنصات التواصل الجتم

ات إرشادية والرسائل التوعوية لألسرة، وكذلك حلقواإلنفوجرافيكاألفالم والمسلسالت والبود كاست والموشن جرافيك 

. باستضافة مختصين في عدة مجالت تحتاجها األسرة واألدلة التوعوية المتخصصة في األسرة

اإلنتاج اإلعالمي األدلة التوعوية

التوعوي لألسرة

التوعية باأليام العالميةالحمالت التوعويةالفعاليات األسرية

المرتبطة باألسرة

76



77

رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%11100%6همسه تمرازإصدارهاعدد األدلة التوعوية اليت تم 1-7س

%1000897100%4همسه تمرازالتوعوية اليت يمت تحميلها من الموقعتحميالت األدلة عدد 2-7س

%00100%5همسه تمرازعدد الحلقات المنجزة من مسلسل وداد الكرتوني3-7س

%00100%6همسه تمرازعدد مشاهدات الحلقات 4-7س

%1111100%5همسه تمرازالمنجزة لحملة التوعيةالبودكاستعدد الحلقات 5-7س

%20000427821100%6همسه تمرازلحملة التوعيةالبودكاستعدد المستمعين الحلقات 6-7س

%00100%4همسه تمراز(في المنصات العالمية)عرض فيلم وثائقي عن األسرة السعودية 7-7س

%00100%6همسه تمرازعدد مشاهدات الفيلم الوثائقي8-7س

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022أداء التوعية األسرية للنصف األول للعام مؤشرات نتائج 1-10-1

%1027100%5همسه تمرازعدد األمسيات التوعوية المنفذة9-7س

%11100%5همسه تمرازعدد الندوات التوعوية المنفذة10-7س

%22100%5همسه تمرازعدد المعارض التوعوية المنفذة11-7س

%20002734100%8همسه تمرازعدد المشاركين في األمسيات التوعوية12-7س



78

رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%15011878%8همسه تمرازالعلمية عدد المشاركين في الندوات 13-7س

%50040480%8همسه تمرازعدد المستفيدين في المعارض التوعوية 14-7س

%3033100%5همسه تمرازعدد االنفوجرافيك  المنفذ لحملة التوعية15-7س

%4344100%3همسه تمرازعدد رسالة جيف المنفذ لحملة التوعية16-7س

%15100%5همسه تمرازجرافيك المنفذة لحملة التوعية الموشنعدد 17-7س

%1515100%3همسه تمرازعدد المسابقات المنفذة لحملة التوعية18-7س

%100001.681.993100%8همسه تمرازلالنفوجرافيك لحملة التوعية( الوصول ) عدد المشاهدات 19-7س

%100002.1444.443100%8همسه تمرازللرسائل التوعوية لحملة التوعية( الوصول ) عدد المشاهدات 20-7س

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022نتائج مؤشرات أداء التوعية األسرية للنصف األول للعام 1-10-1

%1000022.131100%6همسه تمرازجرافيك التوعوي لحملة التوعيةالموشنعدد مشاهدات 21-7س

%00100%8همسه تمرازنسبة زيادة وعي أفراد األسرة بالتعامل مع التقنية22-7س

%611100%5همسه تمرازعدد األيام العالمية اليت تم التوعية بها23-7س

%20003145100%6همسه تمرازالفيديوهات لأليام العالميةمشاهدات عدد 24-7س



79

رمز 
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%66100%5همسه تمرازالتوعوية لأليام العالميةواالنفوجرافيكالبوستاتعدد 25-7س

%850100%5همسه تمرازعدد االنفوجرافيك والرسائل التوعوية العامة26-7س

%110006.99263%6همسه تمرازاالنفوجرافيك عن األيام العالمية ( وصول)عدد مشاهدات 27-7س

%1100014.534100%6همسه تمرازعن األيام العالميةالتوعوية الرسالة ( وصول)عدد مشاهدات 28-7س

%33100%4همسه تمرازعدد المشاركات في الحمالت األسرية الوطنية29-7س

%00100%8همسه تمرازنسبة زيادة وعي المجتمع بقيمة األسرة 30-7س

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

م 2022نتائج مؤشرات أداء التوعية األسرية للنصف األول للعام 1-10-1

%4859100%3همسه تمرازعدد المواد التوعوية الموجه إلى األسرة تخص االهتمام بكبار السن2-5س

%97.45متوسط نسبة اإلنجاز
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مسلسل مودة 
الكرتوني

م حملة تعزيز القي بودكاست بيت 
األسرة 

استشارة مع سارة أمسيات توعوية 25التوعية في 
يوم عالمي 

قصص توعوية 
لتعزيز القيم 

االسرية 

مايكرو ادراك 
للتوعية 

األدلة التوعوية  ر حملة بيتنا بخي

المحقق مستهدف الفترة

مستوى إنجاز مشاريع اإلنجاز اإلعالمي التوعوي1-10-2
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ةالتوعويالمنتجات 1-10-3

345
منتج توعوي

15
مسابقة

27
أمسية توعوية

77
انفوجرافيك 

توعوي

20
األسرة في القران

77
بوست توعوي

20
قمي تجمعنا

31
إحصائية أسرية

20
أبومودةيوميات 

6
فيديوهات 

توعوية

20
خريكم ألهله

43
أدعية أسرية

898,519

إجمالي 
المشاهدات

1
بث مباشر

11
استشارة مع 

سارة

4
ةاألسربودكاست

4
معارض توعوية

1
ندوة علمية



77
انفوجرافيك

توعوي

التوعويةالمنتجات 1-10-4

82



77
بوست 
توعوي

التوعويةالمنتجات 1-10-5
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التوعويةاألمسيات 1-10-06

2,852
في مشارك 

األمسيات

28
أمسية توعوية

84



6
فيديوهات 

توعوية

التوعويةالمنتجات 1-10-8

85



8
مساحات تويتر

1
بث انستجرام

86

اإلنتاج اإلعالمي التوعوي1-10-9



المشاركة في الحمالت التوعوية األسرية والوطنية1-10-10

يوم التأسيس

11
منتج 

للمشاركة

87

القمي تستهدف الحملة للمساهمة في تسليط الضوء على
األصيلة اليت أنشأت عالقة األسرية القوية 



ةفي الحمالت التوعوية األسرية والوطنيالمشاركة 1-10-10

القطاع الرابح

1
المناسبةمنتج للمشاركة في 

دور تستهدف الحملة للمساهمة في تفعيل
القطاع غري الربحي في التنمية

88

الثقة_قد

20
المناسبةمنتج للمشاركة في 

ة عن تستهدف الحملة تحسين الصورة الذهني
القطاع غري الربحي



رةالمشاركة في األيام العالمية التوعوية لألس1-10-11

قنوات النشرنوع المنتجاتالعالمياليومم

1

اليوم الدولي 

للمرأة والفتاة

في ميدان 

العلوم

منصات التواصل الجتماعي -بوست توعوي

2
اليوم الدولي 

للمرأة

–أمسية–بوستات توعوية –انفوجرافيك –فيديو 

معرض توعوي
منصات التواصل الجتماعي -

األميوم 3
وعة مجم–بوست توعوي –انفوجرافيك-فيديو توعوي 

أمسية-فعالية –دعم 
منصات التواصل الجتماعي 

منصات التواصل الجتماعي بوست توعويالسعادةيوم 4

5
يوم الخدمة

الجتماعية

دانية مشاركة مي–تويرت مساحة–بوست –انفوجرافيك 

ة الملك مركز الخدمة الجتماعية الطبية بمستشفى جامع

عبدالعزيز

منصات التواصل الجتماعي 

مشاركة ميدانية

منصات التواصل الجتماعي بوست –انفوجرافيك األرضساعة6

89

11
يوم عالمي



قنوات النشرنوع المنتجاتالعالمياليومم

اليوم الدولي لألسرة7
تجربة –احصائيات–ندوة –أمسية –بوست –انفوجرافيك -فيلم 

معارض توعوية–اجتماعية 

التواصل الجتماعي منصات -

ولوحات طرقمعارض-

منصات التواصل الجتماعي -احصائيات توعوية–بوست توعوية –انفوجرافيك ةاليوم العالمي للبيئ8

منصات التواصل الجتماعي -بوست توعوي–انفوجرافيكناليوم الدولي للوالدي9

10
ية اليوم العالمي للتوع

بشأن إساءة معاملة 

المسنين

منصات التواصل الجتماعي -احصائيات توعوية–بوست توعوية –انفوجرافيك 

منصات التواصل الجتماعي -احصائيات توعوية–بوست توعوية –انفوجرافيك اليوم الدولي لألرامل11

90

رةالمشاركة في األيام العالمية التوعوية لألس1-10-11





































01/02/44108

ةتقرير نتائج حمل
القمي_رمضان#



المحتويات

01/02/44109

القضيةاختيار
الحملةعن

الحملةأهداف
المستهدفةالستمالت

التصالقنوات
الحملةمنتجات

عملناماذا
الحملةنتائج

المحتويات
06
07
08
09
10
11
12
13
27



110 01/02/44

فيالقمي دور 
ريتعزيز الستقرار األس

اختيار القضية



111 01/02/44

عن الحملة

الكريمالقرآنوالنبويالخلقمننستمدهااليتاالسريةالقميأهميةالحملةتتمحور
أفضلعليهموبناتهزوجاتهمعوالسالمالصالةعليهالرسولتعاملوكيفية

واالبناءمواالاألبمناالسرةألفراداالخالقبهذهالتخلقوأهميةوالسالمالصلوات
.باستقراروتحياوالرحمةباأللفةاالسرةتنعمحىت



112 01/02/44

أهداف الحملة

ترسيخ مكارم 
االخالق من وحي 

ة األسرالقرآن ألفراد 
وعظمي اجرها 

ترسيخ المودة 
والرحمة كأساس 
متين للتعامالت 

االسرية 

تقوية االواصر 
االسرية والرتاحم 

بين افرادها 

دور القمي العظمي 
قرار في تحقيق االست

النفسي ألفراد 
االسرة 



113 01/02/44

المستهدفةالستمالت

قمي من وحي القرآن توظيف 
والسرية النبوية في التعامالت

االسرية وعكسها على مواقف من
الواقع المعاصر في حياة الفرد

عاطفية

القرآنية واألحاديث اآليات 
مية النبوية اليت تشري الى أه

ناء القمي ومكارم االخالق في ب
االواصر االسرية

عقلية

تحدث المختصين عن أهمية
حلي وفضل التخلق باألخالق والت

الحياة بلقيمة النبوية واثرة على
االسرية واستقرارها

شواهد
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المدة وقنوات النتشار

oاالجتماعيالتواصلمنصات
oواإلذاعيةالفضائيةالقنوات
oالمدفوعةاإلعالنات
oةوااللكرتونيالورقيةالصحف
oالطرقولوحاتشاشات
oالتجاريةالموالت

شهرلمدة
رمضان30–رمضان1
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

إمساكية رمضان

رسالة توعوية30
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

أسريةأدعية 

فيديو30
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

نابرنامج قمي تجمع

حلقة20
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منتجات الحملة

o؟القميلماذا
oالعالمفيناسأهم
o؟تزتوجليش
oللسعادةهاجرقاعدة
oتحلىحليها
oالمنعزلةللجزرال
oقلوبنايجمعماأهم
oالحياةسر
oالدعاء
oبالكريح

عناوين

الربنامج

oاحرتمين
oبصراحة
oالعيدتجيبنصائح
oنتفاهمممكن
oظروفيراعي
oافهمينارجوك
oالرابحأنت
oالل

ّ
المشاكلح

oكنبةتجعلينال
oالوفاء
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

يوميات أبو مودة

حلقة20
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منتجات الحملة

oالمودة
oواللينالحلم
oوفاءالعهد
oوالرفقالعطف
oالعشرةحسن
oحولنامنمراعاة
oوالمسامحةالصفح
oويةالنببالسنةاالقتداء
oالمشورة
oالشخصيةالنظافة

عناوين

حلقات المسلسل

oالذكرياتصناعة
oبالرحمةالرتبية
oالسعادةأساسالثقة
oبالحبالرتبية
oالدرايساإلهمال
oاألبناءتقدير
oلألسرةالتودد
oواإلحسانالرحمة
oوالحلمالصرب
oالحسنةالقدوة
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

األسرة في القران

حلقة20
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منتجات الحملة

o1جالحقوقروح
o2جالحقوقروح
o1جاألسرياالستقرار
o2جاألسرياالستقرار
o1جورحمةمودة
o2جورحمهمودة
o1جالمعاشرةحسن
o2جالمعاشرةحسن
o1جاألسريالحوارثقافة
o2جاألسريالحوارثقافة

عناوين

حلقات الربنامج

o1جاألسرةفيالصفوحدة
o2جاألسرةفيالصفوحدة
o1جاألبناءتربية
o2جاألبناءتربية
o1جالجميلنسيانوعدالوفاء
o2جالجميلنسيانوعدالوفاء
o1جاألسرةلحفظالصالحالعمل
o2جاألسرةلحفظالصالحالعمل
oلألبناءالدعاء
oيةالزوجالخالفاتفياألمثلالتعامل



123 01/02/44

منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

ومضات توعوية

أمسية19
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منتجات الحملة

o؟رمضانفياألسريةالسكينةأجواءنعززكيف
o؟االزماتفيأسرتيادعمكيف
o؟أكونانأريدكيف
o؟األسريةحياتنافياالختالفعلىنتفقكيف
o؟رمضانفيلألسرةالوقتتخصيصأهمية
o؟رمضانفياألسريةالعالقاتودفءروحانياتنعززكيف
o؟مراحلعلىالقميتبىنكيف
o؟األبناءتربيةفيالقدوةأثرهوما
o؟سرةاألفياألخالقيةالقميلتعزيزفرصهرمضانمننجعلكيف
o؟األسريةقيمنانستمدأينمن
o؟التوكلعلىابنائيأربيكيف

عناوين

األمسيات

oأسرتنا؟فياألخالقيالكرمصفةننميكيف
o؟الزوجيةالعالقةتحسينفيالمسؤولياتمشاركةدورهوما
oأخالقيا؟تتواضعكيف
oحياتك؟علىالظنحسنيؤثركيف
oبالقران؟عالقتنانعززكيف
oالزوجية؟حياتيأساسوالرحمةالمودةاجعلكيف
o؟أسرتيفيالصدققيمةأعززكيف
oالغضب؟عندنفسكتمتلككيف
oالنبوة؟بيتفيالحبكانكيف
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

خريكم ألهله

حلقة20
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منتجات الحملة

oالخالفاتاحتواء
oالمحبةإظهار
oاالبتسامة
oالزوجةإلىالتودد
oالرحميالعتاب
oبيتهبأهلالرحمي
oاألطفالعلىالعطف
oالنيببيتفيالمرح
oزوجاتهمعالمرح
oالصالةإقامة

عناوين

حلقات الربنامج

oالصالةأهمية
oالخريعلىاألبناءتعلمي
oالخواطرجرب
oبالمشاعررحمته
oبالنساءرحمته
oبزوجاتهرحمته
oبالقواريررفقا
oبيتهخدمةفيكان
oلزوجاتهمشاوركان
oالوفاء
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

بودكاست

حلقات3
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منتجات الحملة

oاألسريةللعالقاتاألعمقالمفهوم
oرمضانفيالمراهقينشخصيةعلىالسلوكياتتأثري
oاألبناءوعلىالنفسعلىاألواخرالعشرتأثري

عناوين

حلقات الربنامج
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منتجات الحملة

ماذا

مواد الحملةعملنا

لىمسابقة قمي مث

سؤال15
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الحملة
نتائج
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نتائج الحملة

نتائج

الحملة

متفاعل على مواقع التواصل

1,667,4591,667,459
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نتائج الحملة

نتائج

الحملة
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نتائج الحملة

نتائج

إمساكية رمضان

35,880
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

أدعية أسرية

5,850
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

قمي تجمعنا

5,712
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

أبومودةيوميات 

5,641
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

األسرة في القران

8,149
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

يةاألمسيات التوعو

1,190
إجمالي الحضور
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نتائج الحملة

نتائج

خريكم ألهلة

7,467
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

البودكاست

401
إجمالي المشاهدات
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نتائج الحملة

نتائج

المسابقة

1,900
متابع

95,563
ظهور
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نتائج الحملة

نتائج

ةالصحف اإللكرتوني

صحف الكرتونية5خرب صحفي1
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نتائج الحملة

أفضل

رأوقات النش

تويرت
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نتائج الحملة

أفضل

رأوقات النش

انستغرام
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نتائج الحملة

أفضل

رأوقات النش

يوتيوب
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نتائج الحملة

أفضل

رأوقات النش

فيسبوك
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نتائج الحملة

تحليل

المنشورات

لينكدان
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نتائج الحملة

تحليل

الجهور

فيسبوك
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القيمة
تحمل المسؤولية داخل األسرة 

2022/7/6 دةتقدير واحرتام األسرة الممت

القيمة
التعاطف والتعاون

القيمة
تقدير واحرتام الوالدين

القصص التوعوية لألطفال1-10-12



تجارب زوج وزوجة 

قصص مرئية ملهمة لألسرة

الفلم الوثائقي

األسرة ثون

لعبة الواقع الفرتاضي

خرباتهممنخذفيديوهات

مشاريع اإلنتاج اإلعالمي للفرتة القادمة 1-10-13



 
ا
ياألداء المؤسس: ثانيا

متوسط األداء المؤسسي

96.5%



يالمؤسسمؤشرات األداء ملخص 

153

91.50%
ت متوسط نسبة تحقيق مؤشرا

بطاقة األداء المتوازن

75%
ليمتوسط نسبة األداء التشغي

90%
 مركز متوسط نسبة االستجابة عرب

العناية بالضيوف

93.50%
وىمتوسط نسبة معالجة الشكا

8
زيارات تبادل ونقل معرفي

17
مذكرة تفاهم وشراكة

86.50%
متوسط نسبة إنجاز فرص 

التحسين

90.50%
لمتوسط تقيمي أداء فريق العم

88%
متوسط نسبة رضا أصحاب 

المصلحة

94%
لمتوسط نسبة رضا فريق العم

11
مشاركة علمية ومعرفية



استدامة بناء الثقة 2-1
والصورة الذهنية
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أداء استدامة بناء الثقة والصورة الذهنيةمؤشرات نتائج 1-2-1
م 2022للنصف األول للعام 

مالك المؤشرالمؤشررمز المؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%2263100%4تمرازهمسهعدد األخبار الصحفية1-5ل

%22100%4همسه تمرازعدد التقارير الصحفية2-5ل

%44100%4همسه تمرازعدد اللقاءات اإلذاعية3-5ل %45100%4همسه تمرازعدد اللقاءات التلفزيونية4-5ل

 5-5ل
ً
%1000010000100%2همسه تمرازعدد مرات االطالع على أخبار وتقارير الجمعية إلكرتونيا

%20000294430100%4همسه تمرازعدد مرات زيارة الموقع االلكرتوني6-5ل

%4465100%3تمرازهمسه (لكل خرببمعدل صحيفتين)عدد الصحف اليت نشرت األخبار الصحفية 7-5ل

%100%0%0%7تمرازهمسه NPSنسبة الرغبة بالرتويج والتعريف بالجمعية وفق مقياس 8-5ل

%35100%7همسه تمرازعدد الفيديوهات المصورة للتعريف بخدمات الجمعية 9-5ل

%25100%7همسه تمرازجرافيك للتعريف بخدمات الجمعية الموشنعدد 10-5ل

%2150%7همسه تمرازعدد الملفات التعريفية اليت تمت11-5ل

%34100%7همسه تمرازعدد الربوشورات التعريفية اليت تمت12-5ل

%66100%4همسه تمرازعدد النشرات الربيدية المرسلة13-5ل

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 
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أداء استدامة بناء الثقة والصورة الذهنيةمؤشرات نتائج 1-2-1
م 2022للنصف األول للعام 

مالك المؤشرالمؤشررمز المؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%10000167179100%8همسه تمرازعدد مشاهدات الفيديو التعريفي بخدمات الجمعية 14-5ل

%100003593.59%8همسه تمرازجرافيك لخدمات الجمعية الموشنعدد مشاهدات 15-5ل

%241490100%8همسه تمرازللتعريفي بالربامج والمشاريعالملف عدد مرات نشر 16-5ل

%10001000100%4همسه تمرازعدد الربوشورات المطبوعة والموزعة17-5ل

%3600008293823%4همسه تمرازSMSعدد رسائل الـ 18-5ل

%1200005587693%3تمرازهمسهعدد االيميالت المرسلة لها النشرة 19-5ل

%87.87نسبة اإلنجازمتوسط

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 



م2022المودة خالل النصف األول من العام تقدير جهود2-1-1
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قة قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمري منط
أداء مكة المكرمة شكره وتقديره للجمعية عن تقرير

م2021العام 

الجمعية بن سلطان بن عبد العزيز يشيد بجهوداألمري بدر
في تحسين جودة حياة األسرة والمحافظة على 

استقرارها

ية يشيد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الجتماع
جمعية المودةبجهود

شكر من وكالة تنمية المجتمعشهادة
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ةاألخبار الصحفي2-1-2

63
خرب صحفي

65
عدد الصحف اليت قامت بنشر 

األخبار بالتكرار



ةاللقاءات اإلذاعية والتلفزيوني2-1-3

العالقات 
العامة

159

التعريف ببرنامج تعزيز–قناة االخبارية خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة–قناة االخبارية اءإطالق حملة دعمكم اكتف–قناة اإلخبارية 
التواصل السليم بين الزوجين

عام التعريف بأهداف الجمعية ومشاريعها لل–قناة الرسالة 
2022 5

لقاءات 
تلفزيونية

إطالق حملة بيتنا بخير–قناة االخبارية 
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اللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية2-1-4

4
لقاءات إذاعية



9,696,776
مشاهدة
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326.732
متابع

منصات التواصل الجتماعي2-1-5

عدد اإلشارات عدد الزيارات للحساب Mentionsمرات الظهورعدد الزياراتمعدل المتابعينعدد 

65,7592,366,00655,6137,4211,918,002

12,254694 2,85985,400

4,57312,074 4,117

156,400149,500 6,466231

4,16522,008 1,576282

9,623

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


الموقع اإللكرتوني2-1-6
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301,762 
زيارة

112,708
جلسة

76,874 
مستخدم



82,938
رسائل نصية ترويجية

smsالنشرات الربيدية ورسائل الـ 2-1-7
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111,190
نشرة بريدية



نتائج البحث عن جمعية المودة 2-1-11
Google analyticsالعالم وفق على مستوى
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77.13%

3.61%

2.81%

1.35%

1.24%

0.95%

0.93%

0.92%

0.89%

0.85%



استدامة التمزي 2-2
المؤسسي



رمز 
المؤشر

المؤشرمالكالمؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%93%88%95%8وليد الرملينسبة رضا أصحاب المصلحة1-1ص

%100%0%0%8عبد الرحمن زيننسبة رضا المانحين والداعمين9-1ص

%89%80%90%8همسه تمرازاالجتماعينسبة رضا المستفيدين عرب وسائل التواصل10-1ص

%211100%3وليد الرمليعدد المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقيات11-1ص

%33100%5وليد الرمليعدد المبادرات النوعية اليت تم بناؤها 1-1ل

%00100%8وليد الرملينسبة تأثري المبادرات النوعية على األسرة 2-1ل
%11100%7وليد الرمليالمبتكرة المنفذةالمبادرات عدد 3-1ل
%68100%5وليد الرمليعدد الجهات المستفيدة من النقل والتبادل المعرفي مع الجمعية4-1ل
33100%8وليد الرمليعدد اجتماعات تقيمي األداء اإلدارات والربامج1-3ل

%22100%8وليد الرمليعدد تقارير قياس األداء التشغيلي للمشاريع2-3ل

%00100%8وليد الرمليعدد تقارير قياس األداء االسرتاتيجي3-3ل

%98%87%90%8وليد الرملينسبة إنجاز فرص التحسين 4-3ل

166

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

أداء استدامة التمزي المؤسسي مؤشرات نتائج 2-2-1
م 2022للنصف األول للعام 
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مالك المؤشرالمؤشررمز المؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%79%75%95%8وليد الرملينسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية5-3ل

%93%88%95%9وليد الرملينسبة االلزتام بتنفيذ الربامج والمشاريع6-3ل

%75%15%20%6وليد الرملينسبة إنجاز تطوير دليل العمليات واإلجراءات  7-3ل

%00100%5وليد الرمليعدد منهجيات العمل اليت تم تطويرها8-3ل

%98%93.50%95%8وليد الرملينسبة إنجاز معالجة الشكاوى11-3ل

%517100%6وليد الرمليعدد الشراكات االسرتاتيجية اليت تم إبرامها1-4ل

%100%25%25%5وليد الرملينسبة المستفيدين عرب الشراكات االسرتاتيجية2-4ل

%98.95%94%95%7وليد الرملياالسرتاتيجية المربمةنسبة فاعلية الشراكات3-4ل

%1655617413100%8غادة المشعلعدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدين20-5ل

%33525000100%5غادة المشعلعدد الحجوزات اليت يمت عملها في مركز إسعاد المستفيدين21-5ل

%95%90%95%8غادة المشعلمستفيدينعرب مركز إسعاد الالمفقودة نسبة االستجابة لالتصاالت غري 22-5ل

%100%95%95%8غادة المشعلديننسبة االستجابة لطلبات الحجوزات عرب مركز إسعاد المستفي23-5ل

24-5ل
د نسبة تقيمي الرضا عن الخدمة عرب االتصال من خالل مركز إسعا

المستفيدين
%97%90%93%7غادة المشعل

%120110100%3غادة المشعلمتوسط زمن معالجة المكالمة بالثانية25-5ل

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

أداء استدامة التمزي المؤسسي مؤشرات نتائج 2-2-1
م 2022للنصف األول للعام 
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مالك المؤشرالمؤشررمز المؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%23100%5وليد الرمليعدد الربامج واإلدارات اليت تم نمذجة عملها1-6ل

%5250100%4وليد الرمليعدد الجهات اليت استفادة من النمذجة2-6ل

%11100%5وليد الرمليعدد جوائز التمزي اليت تم المشاركة بها 1-7ل

%00100%8وليد الرملي2020درجة مطابقة معايري التمزي المؤسسي األوروبي المحدث 2-7ل

%00100%4وليد الرمليعدد الجوائز اليت تم الحصول عليها 3-7ل

%00100%8وليد الرمليلوزارة نسبة مطابقة معايري حوكمة الجمعيات األهلية المعتمدة من ا4-7ل

%00100%8وليد الرملينسبة معايري السالمة المالية6-7ل

7-7ل
في جوائز التمزيتمت مساعدتها للمشاركة عدد الجهات اليت 

المؤسسي
%11100%3وليد الرملي

%94.59متوسط نسبة اإلنجاز

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

أداء استدامة التمزي المؤسسي مؤشرات نتائج 2-2-1
م 2022للنصف األول للعام 



زنقياس تحقق مؤشرات بطاقة األداء المتوا
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91.50%
متوسط 

نسبة األداء

نسبة تحقيق مؤشرات بطاقة األداء المتوازن2-2-2

قة المقارنة مع نفس الفرتة لألعوام الساب
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75%

األداء التشغيلي لمبادرات الجمعية: 2-2-3
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ابقةالسمقارنة نسب تحقق إجراءات الخطة التشغيلية مع األعوام: 2-2-4



إنجاز فرص التحسين2-2-5

86.50%
ازاإلنجمتوسط نسبة 
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األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من 
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مركز العناية بالمستفيدين2-2-6

90%
نسبة الستجابة

31,502
إجمالي المكالمات الواردة

28,352
ليهاالمكالمات اليت تم الرد ع

31,50
عدد الحجوزات عرب مركز إسعاد 

المستفيدين
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غجمالي عدد الشكاوى الواردة إجمالي عدد المستفيدين

معالجة الشكاوى2-2-7
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0.14%

مقارنة إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى
إجمالي عدد المستفيدين

93.50%
نسبة معالجة الشكاوى
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حة نتائج قياس رضا أصحاب المصل2-2-8

األعوام الماضيةالمقارنة مع لحةتصنيف أصحاب المصنسبة الرضا وفق 

متوسط نسبة رضا 88%
أصحاب المصلحة
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4
درجة التقييم على
مواقع التواصل 

االجتماعي



مذكرات التفاهم والشراكات 2-2-9
مذكرة تفاهم 17ات المنحالسرتاتيجية واللوجيستية وشراك

وشراكة اسرتاتيجية ومنح

176

الهدفالجهةم

لخدمة األسر المنفصلةتوقيع مذكرة تفاهم مع صندق النفقة1

خدمات الحماية األسرية بمدينة مكة المكرمةلتشغيلتوقيع اتفاقية مع جمعية يسر النسائية بمكة2

لتشغيل خدمات الحماية األسرية بمدينة الطائفمع لجنة التنمية بالقميتوقيع اتفاقية3

يهالتقديم خدمات التدريب األسري والستشارات لمستفيدويةمع جمعية الفيصلية الخريية النستوقيع مذكرة تفاهم4

عرب منصة تراضيلتشغيل المصالحة المصالحة بوزارة العدلتوقيع مذكرة تعاون مع مركز5

لتوفري بطاقات ذكية لدعم األسر توقيع شراكة مع منصة رسال العطاء6

تقديم خدمات التدريب واالستشارات لمستفيديهم تفاهم مع جمعية التنمية ببدر مذكرة7

دعم اإلرشاد واإلصالح األسريالعزيز الراجحياتفاقية دعم مع أوقاف الشيخ محمد بن عبد8

األسرية لتشغيل خدمات الحمايةتوقيع اتفاقية مع جمعية الرب بالقوز9



177

الهدفالجهةم

تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواجدعم تليشربتوقيع شراكة اسرتاتيجية مع مؤسسة حسن عباس10

(وارف)ب لرعاية مشروع تعزيز القمي األسرية والمجتمعية لدى الشبامع الحصيين الخرييةتوقيع اتفاقية11

تدريب منسوبيهم ية الشؤون الدينية بالقوات البحرية الملكية السعودإدارة12

يةالخريية لتأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبمع مؤسسة عبد هللا الراجحيتوقيع اتفاقية13

لتصممي المنصة التدريبية"شركة برمجية"مع مؤسسة ابتدأ الحل توقيع اتفاقية 14

لتشغيل مراكز الحماية األسرية جمعية معين بالباحة15

تدريب األسر المرشحة لالحتضان جمعية الوداد لمشروع16

إلعداد قصص توعوية لألطفالشركة حكينا17

ة السرتاتيجيالشراكات 2-2-9
نحواللوجيستية وشراكات الم



التبادل والنقل المعرفي2-2-10

زيارة نقل 8
وتبادل معرفي

178

الجهةم

(إنسان)الجمعية الخريية لرعاية األيتام 1

جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه2

بجازانجمعية بر العارضة3

وفد دولة اسبانيا4

جمعية اإلصالح والتنمية األسرية بالرياض5

نيجريياوفد دولة6

جمعية الرب بمكة 7

جمعية حياة الصحية بالمدينة المنورة 8
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التاريخالمكان عنوان المشاركةم

1
التنمية المستدامة نحو تعزيز دور القطاع غري الربحي في تحقيق أهداف"تنظمي ورشة عمل 

بالشراكة مع مؤسسة الملك خالد
يناير27جدة

2
تجربة الجمعية في قياس األثر بمنظمات القطاع غري الربحي 

GPMAالعالمية إلدارة األداء األكاديمية
zoom27يناير

فرباير Zoom01الراجحيمؤسسة عبد الرحمن بن صالحوالمنافسات الحكومية تجربة الجمعية في مشاريع اإلسناد3

فرباير20المنطقة الشرقيةجمعية بناء لرعاية األيتامتجربة الجمعية في اإلسناد الحكومي 4

5
(  أسرة خالية من العنف)منتدى األسرة بناء واستقرار  ورقة عمل بعنوان 

األسريةجمعية ألفة للتنمية
فرباير21منطقة الحدود الشمالية

11
مشاركة

المشاركات العلمية والمعرفية2-2-11
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المشاركات العلمية والمعرفية2-2-11

ينايرzoom05بعنوان التوافق الزواجي" أسرة آمنة"المنتدى الفرتاضي 6

أبريل19جمعية واعي اإلرشاد األسريملتقى خرباء7

مايو30مؤسسة الملك خالدتجربة الجمعية في بناء الخطة االسرتاتيجية 8

9
والممارسات الدولية الفضلى والمبادئ والتوجيهية منتدى تحديد االسرتاتيجيات

في حماية األطفال في الفضاء السيرباني
يونيو30هيئة حقوق اإلنسان

عمل مواصفات بيئة الطفولة المبكرةورشة10
الهيئة السعودية للمواصفات

والجودةوالمقاييس
مايو24

كلية علوم اإلنسان والتصامميالجنة االستشارية لقسم العلوم األسرية 11
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تجربة الجمعيةنمذجة2-2-12

والقتصادييوالمؤسسالجتماعياألداءفيالجمعيةتجربةنمذجةيرعىالربحيغريالقطاعلتنميةالوطينالمركز



استدامة بيئة 2-3
العمل
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مالك المشروعالمؤشررمز المؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

1-1ت
ات عدد الربامج التدريبية المصممة لفريق العمل وفق خطة المهار

والمعارف
%616100%8عمرو قدوري

%42185100%8عمرو قدوريعدد المتدربين من فريق العمل المستفيدين من الدورات 2-1ت

%5060100%6البسيسينبيلالجدد الذين تم استقطابهم PRO BONOعدد المتطوعين 1-2ت

%100%6.32%4%6البسيسينبيلنسبة مساهمة المتطوعين في خفض هيكل المصروف2-2ت

%44100%4عمرو قدوريعدد الكفاءات المتفرغة اليت سيمت استقطابها1-3ت

%33100%5عمرو قدوريعدد الموظفين الذين تم توظيفهم عرب منصة تمهري2-3ت

%100%15%15%5البسيسينبيلنسبة تطوير المرافق الداخلية بالجمعية3-3ت

%100%25%25%5عمرو قدوري(الحوافز)نسبة تطبيق وتفعيل الوالء واالنتماء 4-3ت

%23100%5عمرو قدوريعدد الفعاليات الرتفيهية والتثقيفية للعاملين5-3ت

%100%90%90%8عمرو قدورينسبة ارتفاع تقيمي األداء لفريق العمل6-3ت

%98.50%93.57%95%8عمرو قدورينسبة رضا العاملين عن بيئة العمل7-3ت

%100%100%100%8عمرو قدوريقبلنسبة إنجاز منهجية اختيار الملتحقين بربنامج قادات المست1-4ت

%100%0%0%8عمرو قدوريانيالتدرييب لتأهيل قيادات الصف الثعدد المجتازين للربنامج 2-4ت

%100%0%95%8عمرو قدوريبالربنامج نسبة انخفاض التسرب الوظيفي من الملتحقين 3-4ت

%100%0%95%8عمرو قدورينسبة انخفاض  التسرب الوظيفي من فريق العمل4-4ت

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

أداء استدامة بيئة العملمؤشرات نتائج 2-3-1
م 2022للنصف األول للعام 
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مالك المؤشرالمؤشررمز المؤشر
الوزن النسيب

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%2828100%8وليد أسعدعدد الربامج اليت تم تجديد ترخيصها4-5ت

%100%100%100%8وليد أسعدنسبة عدم توقف الخدمات االلكرتونية المدفوعة5-5ت

%95.63%76.50%80%8عمرو قدورينسبة  تبسيط إجراءات العمل الداخلية6-5ت

%11100%2وليد أسعدعدد الربامج اليت تم التعاقد معها7-5ت

8-5ت
هام نسبة كفاءة النظام وسهولة التعامل  مع نظام إدارة الموارد والم

ERP
%100%85%85%6وليد أسعد

%100%85%85%8وليد أسعدنسبة االستجابة لتنفيذ طلبات الصيانة الواردة9-5ت

%66100%8وليد أسعدعدد تقارير الصيانة10-5ت

%88%80%85%8وليد أسعدنسبة انخفاض اعطال الصيانة 11-5ت

مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 

%500480381.65076.24%4نبيل البسيسيالعائد االقتصادي من التطوعقيمة 18-3س

%98.27متوسط نسبة اإلنجاز

أداء استدامة بيئة العملمؤشرات نتائج 2-3-1
م 2022للنصف األول للعام 



16
دورة تطويرية 
لفريق العمل

امس الدورةم
عدد 

المشاركين

15المهام في برنامج تخطيط المشاريعإدارة1

1المحاسبة المالية 2

3
ي وإعداد االسرتاتيجرفع كفاءة المنظمات بالتخطيط

العروض الفنية والمالية
5

3ةتعريف بإدارة المشاريع ومبادرات تحقيق الرؤي4

3إدارة األعمالدبلومة5

2فن الضيافة6

56فن إدارة الوقت7

8
دورة مهارات التخطيط االسرتاتيجي وتصممي

مؤشرات األداء وتخطيط
1

185
عدد المشاركين

بالتكرار

امس الدورةم
عدد 

المشاركين

15في المنظماتمفاهمي القيادة اإلدارية9

48إدارة ضغوط العمل10

5اإلدارةمفهوم11

23اإلداريةكتابة التقارير والمراسالت12

1األداءوبناء مؤشراتمهارات التخطيط االسرتاتيجي13

14
مات غري للمنظمواصفات متاجر التربعات اإللكرتونية

الربحية
1

15
ل صناعة وإدارة تسويق المحتوى على وسائمهارة

التواصل االجتماعي
4

2الجمعيات األهليةحوكمة16

تطوير مهارات فريق العمل2-3-1
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90.50%
ريق تقيمي أداء فمتوسط 

العمل

األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من 

90%90%90%

87.50%

89%

90.50%

86%

87%

87%

88%

88%

89%

89%

90%

90%

91%

91%

202020212022

المستهدف المحقق

تقيمي أداء فريق العمل2-3-2

تنفيذتوىمستقيساليتوالفاعليةالكفاءةأداءمؤشراتعلىبناءالعملفريقأداءقياسيمت

.عامكلنهايةوفيسنةربعكلالقياسيمتحيثالمستهدفات،وتحقيقاإلجراءات



نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل2-3-3

94%
نسبة رضا متوسط 

ملالعاملين عن بيئة الع
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األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من 

95%95%95% 89%91%94%
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202020212022

المستهدف المحقق

عنالفريقارضمستوىيقيسوالذيالرضاقياساستبيانعلىبناءالعملفريقرضاقياسيمت

ربعكلالقياسيمتحيثللفريقالرضامستوىتعكساليتاألسئلةمنومجموعةالمكانيةالبيئة

.عامكلنهايةوفيسنة



نسبة التوطين2-3-4

71.79%
نسبة التوطين

188



فعاليات فريق العمل2-3-5
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معايدة عيد األضحى المباركمعايدة عيد الفطر المباركعادةالعالمي للساحتفالية اليوم



التدريب الميداني لطالب الجامعات2-3-6

45
طالب وطالبة تم 
 
ا
تدريبهم ميدانيا

190

العددالجامعةم

14جامعة الملك عبد العزيز1

21جامعة المجمعة2

10جامعة جدة3



استقطاب المتطوعين2-4
واستثمارهم



التطوع 2-4-1
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381,6506.32%
متوسط مساهمة التطوع في 

خفض هيكل المصروف

60
إجمالي العائد القتصاديمتطوع ومتطوعة

من التطوع



 
ا
األداء المالي: ثالثا

متوسط األداء القتصادي

84.5%



رمز
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب 

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%285714.286406313%8عبد الرحمن زينالعائد المالي من الحملة التسويقية العامة لمتجر خري المودة1-1م

%700006178988%2عبد الرحمن زينالعائد من تربعات المعارض والموالت الثابتة2-1م

3-1م
العائد من نقاط بيع منتجات داووهم بالصدقة في المستشفيات 

الحكومية والخاصة
%11250000%2عبد الرحمن زين

%1250000%2عبد الرحمن زين(عضو منتسب ) تنمية إيرادات عضوية المودة 4-1م

%24100%5عبد الرحمن زينعدد المعارض الثابتة للتعريف وجمع التربعات5-1م

%22100%2عبد الرحمن زينلموالتعدد المعارض المؤقتة للتعريف وجمع التربعات بالمستشفيات وا6-1م

%201785%6عبد الرحمن زينعدد الزيارات اليت تمت لكبار الداعمين والمانحين7-1م

%2023100%6عبد الرحمن زينعدد المانحين المستمرين بالتربع السنوي للجمعية8-1م

%1111100%8عبد الرحمن زينعدد الربامج المدعومة9-1م

%00100%8عبد الرحمن زينعدد الشراكات الموقعة لالستقطاع10-1م

%55054699%3عبد الرحمن زين0العدد الحالي ( Bankعدد األفراد المتربعين باالستقطاع الشهري 11-1م

%22020090%3عبد الرحمن زين0العدد الحالي SMSعدد األفراد المتربعين باالستقطاع الشهري عرب الـ 12-1م

%11100%2عبد الرحمن زينعدد الشركات المرخصة المستثمر بها13-1م

أداء الستدامة الماليةمؤشرات نتائج 3-1
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مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 



رمز
المؤشر

مالك المؤشرالمؤشر
الوزن النسيب 

للمؤشر
نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف

%11100%8عبد الرحمن زين عدد العقارات المؤجرة14-1م

%318.00079,713.5825%6عاطف صديق(أرباع السنة فقط 3) العائد المالي من المحفظة االستثمارية 15-1م

%4440088800100%6عاطف صديقالعائد المالي من االستثمار العقاري16-1م

%22100%4عبد الرحمن زين عدد األراضي اليت تم تسجيلها بامس الجمعية17-1م

%00100%4عبد الرحمن زين اعدد مشاريع المباني االستثمارية ومقر الجمعية المصممة هندسي18-1م

%00100%2عبد الرحمن زين عدد تراخيص البناء 19-1م

%33100%8عبد الرحمن زين عدد المنصات الحكومية المستهدف المشاركة فيها لنشر منتجات التربع20-1م

%1019100%8عبد الرحمن زين عدد المنتجات المستهدف ترويجها21-1م

%26239650958090836%8عبد الرحمن زين اإليرادات المستهدف تحقيقها22-1م

%100%7.38%15%8عاطف صديقنسبة المصاريف اإلدارية إلى إجمالي المصاريف 23-1م

%100%92.62%85%8عاطف صديقمصاريف الربامج واألنشطة إلى إجمالي المصاريف24-1م

%84.50متوسط نسبة اإلنجاز

القتصاديمؤشرات األداء نتائج 3-1
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مؤجلل توجد بيانات% 69أقل من %84-%70تحقق من %100-%85تحقق من 



التقرير الماليملخص 3-2

9,580,908
إجمالي اإليرادات

7,259,992
إجمالي 

المصروفات زيادة المصروفات عن 
نفس الفرتة من العام 

الفائت

-40.2%
عنانخفاض اإليرادات 
ام نفس الفرتة من الع

الفائت

14%%20.20

نسبة 
اإليرادات 
المحققة 

مستهدفمن 
العام

%24.68

نسبة 
المصروفات 

مستهدفمن 
العام

202

2,320,916
الماليالفائض

2,23%
مارنسبة العائد من الستث

اتاإليرادإلى إجماليالمالي 

4,60%
رنسبة العائد من الستثما

إلى إجماليالجتماعي 
اإليرادات



202220212020البيانم

1
وصندوق املوارد البشرية وزرارة 

االجتماعيةالتنمية 
178,0862,771,2325,501,179

3,959,6395,995,1612,356,679املشاريع و املنافسات الحكومية2

945,972390,7341,026,930الزكاة3

190,968221,928494,767الوقف4

1,236,514243,133464,018تبرعات متنوعة وصدقات5

1,345,0073,119,6401,761,225إيرادات دعم البرامج 6

440,866122,101634,250إيرادات االستثمار االجتماعي 7

25,94832,00022,000إشتراكات األعضاء8

213,108101,678144,634االستثمارات املالية العقارية9

44,800160,1601,540,230التبرعات العينية10

11
و تبرعات منصات التبرع الحكومي

اخري 
1,000,0002,869,13192,744

9,580,90816,026,89814,038,656اإلجمالي

عيةوزرارة العمل وصندوق التنمية اإلجتما

1.86%

املشاريع و املنافسات

الحكومية

41.33%

الزكاة

9.87%

الوقف

1.99%

تتبرعات متنوعة وصدقا

12.91%

إيرادات دعم البرامج 

14.04%

إيرادات االستثمار 

االجتماعي 

4.60%

ءإشتراكات األعضا

0.27%

اإلستثمارات الوقفية

2.22%

التبرعات العينية

0.47%
ع تبرعات منصات التبر 

الحكومي و اخري 

10.44%

م2022اإليرادات للنصف األول من العام   

اإليرادات3-3
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ع مقارنة تصنيف اإليرادات لنفس الفرتة م3-4
األعوام السابقة

203

178,086

3,959,639

945,972

190,968

1,236,5141,345,007

440,86625,948

213,108

44,800

1,000,000

2,771,232

5,995,161

390,734

221,928

243,133

3,119,640

122,10132,000101,678160,160

2,869,131

5,501,179

2,356,679

1,026,930

494,767464,018

1,761,225

634,25022,000

144,6341,540,230

92,744

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

وزرارة الموارد 
البشرية وصندوق 
التنمية االجتماعية

المشاريع و 
ةالمنافسات الحكومي

تبرعات متنوعة الوقفالزكاة
وصدقات

إيرادات االستثمار إيرادات دعم البرامج
االجتماعي 

ة االستثمارات الماليإشتراكات األعضاء
العقارية

تبرعات منصات التبرعات العينية
التبرع الحكومي و 

اخري

2022 2021 2020

%14بلغتحيثالربامجدعمإيراداتثماإليراداتمن%41.33بلغتحيثاإليراداتمقدمةفيالحكوميةوالمنافساتالمشاريعإيراداتتأتي
اإليراداتمن%1.86بلغتحيثملحوظانخفاضالبشريةالمواردوزارةمناإليراداتتشهد



202220212020البيانم

536,180569,617544,196المصروفات  العمومية واإلدارية1

6,723,8125,776,6938,453,044مصروفات األنشطة2

7,259,9926,346,3098,997,240اإلجمالي

7.38%
نسبة المصروفات 
العمومية واإلدارية

92.62%
نسبة مصروفات 

األنشطة

53
6,

18
0

56
9,

61
7

54
4,

19
6

6,
72

3,
81

2

5,
77

6,
69

3

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

202220212020

املصروفات  العمومية واإلدارية

مصروفات األنشطة

المصروفات3-4
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202220212020البيانم

9,580,90816,026,89814,038,656اإليرادات1

7,259,9926,346,3098,997,240المصروفات2

2,320,9169,680,5895,041,416فائض الفرتة

-40.2%
اإليرادات عن انخفاض نسبة 

نفس الفترة من العام الفائت

+14.4%
عن المصروفات نسبة زيادة 

نفس الفترة من العام الفائت
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اإليرادات

املصروفات

20212020 2022

مقارنة اإليرادات مع المصروفات3-5
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