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م2021ام الربع الثالث للعاالسرتاتيجي حىت األداء مقارنة متوسط 
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م وفق 2021األداء حىت الربع الثالث للعام نتائج متوسط 
األهداف االسرتاتيجية 

21
هدف اسرتاتيجي

مؤجلال توجد بيانات% 69خطر أقل من %89-%70مقبول من %100-%90تحقق من 
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م وفق 2021األداء حىت الربع الثالث للعام نتائج متوسط 
األهداف االسرتاتيجية 

نسبة اإلنجازالهدفم

تمكين المرأة في قدرتها على رعاية 1
%85أسرتها 

%93رتهرفع وعي الرجل بمسؤولياته تجاه أس2

%90هاراتهحماية الطفل وبناء قدراته وتنمية م3

4 
 
%78تعزيز دور الشباب أسريا ومجتمعيا

بناء قدرات الممارسين وفق المعايري 5

%74المعتمدة 

زيادة إسهام المجتمع في دعم قضايا6

%85األسرة 

%99المصلحةتعزيز العالقة مع أصحاب7

%2030100اإلسهام الفاعل في تحقيق رؤية 8

%76تحقيق االستدامة المالية9

%100ة صناعة وابتكار مبادرات وخدمات نوعي10

استشراف االحتياجات واألولويات 11
المستقبلية لألسرة

100%

نسبة اإلنجازالهدفم

%100استدامة التمزي المؤسسي12

%93تعزيز الكفاءة التشغيلية13

%100اسرتاتيجية فاعلةتطوير شراكات14

%86تطوير منظومة االتصال المؤسسي15

%100نمذجة منظومة العمل16

%84وجاذبةتطوير بيئة عمل مؤسسية17

%99بناء فريق عمل ذي كفاءة عالية وفاعلية18

%73استقطاب المتطوعين واستثمارهم19

%72الصف الثانيبناء وتمكين20

%90تطوير بيئة العمل للتحول الرقمي21

مؤجلال توجد بيانات% 69خطر أقل من %89-%70مقبول من %100-%90تحقق من 



م وفق مؤشرات 2021األداء حىت الربع الثالث للعام نتائج متوسط 
األداء الرئيسية 

211
مؤشر رئيسي

مؤجلال توجد بيانات% 69خطر أقل من %89-%70مقبول من %100-%90تحقق من 
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ياألداء االجتماع: أوال



األداء االجتماعيمتوسط

88%

متوسط األداء 
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2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 
11

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

%20242732100عدد المتدربات اإلجمالي 1-1س

%3959100عدد الدورات 2-1س

000نسبة السيدات الالتي تم تمكينهن3-1س

000عدد معامل اإلنتاج التي تم بناءها 4-1س

000عدد المستفيدات من معامل اإلنتاج 5-1س

000عدد المنتجات التي تم انتاجها في المعمل6-1س

%7000عدد المشاريع التي تم تمويلها7-1س

%1270108487عدد األسر الضمانية التي تم دعمها ماليًا بعد حصولها على التدريب8-1س

%100388100عدد المستفيدات الالتي أصبح لديهن مشاريع9-1س

000نسبة التزام السيدات بالتزام سداد التمويل10-1س

%10143100عدد المنافذ الجاهزة للبيع 11-1س

000نجوم والمطار5عدد المنافذ الجاهزة للبيع في فنادق 12-1س

%415100عدد المنافذ المؤقتة في المعارض التي تم المشاركة بها13-1س

%1500142290عدد المستفيدين من اإلصالح وفض النزاعات1-2س

مؤجلال توجد بيانات



2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 
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نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

%16572012100عدد جلسات الصلح لألسر المستفيدة2-2س

%88%62%70نسبة الحاالت المنتهية بالصلح3-2س

%903510063100عدد المستفيدين من اإلرشاد األسري4-2س

%1083412114100عدد الخدمات المقدمة في اإلرشاد األسري5-2س

%61%61%100نسبة إنجاز التحليل الفني لنتائج المقاييس7-2س

100عدد المقاييس الجديدة التي تم بنائها 8-2س

%0%0%0نسبة إنجاز بناء تطبيق اطمئن لالستشارات الزوجية والتربوية9-2س

%535298عدد المصلحين الذين تم تطوير مهاراتهم 10-2س

%23100عدد ورش عمل تحليل وتصنيف قضايا اإلصالح األسري11-2س

%33100عدد مرات تقييم أداء المرشدين والمصلحين وفق نموذج تقييم األداء12-2س

%13100عدد الشراكات مع الجهات ذات الصلة لتطبيق اطمئن13-2س

%49505000100عدد الحاالت المتوقع خدمتها في برنامج الحماية األسرية 1-3س

%990011305100عدد الخدمات المتوقعة للحاالت في برنامج الحماية األسرية2-3س

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

مؤجلال توجد بيانات



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

%319100عدد الدورات التطويرية لفريق عمل الحماية األسرية 4-3س

%96%82%85نسبة إغالق الحاالت في برنامج الحماية األسرية 5-3س

%363597عدد تكرار جلسات برنامج تعديل سلوك المعنفين6-3س

%0%0%0نسبة انخفاض البالغات الحرجة في العنف األسري6-3س

%30003439100عدد المستفيدين من مراكز شمل 7-3س

%7200091404100عدد الخدمات المقدمة لألسر في مراكز شمل8-3س

%100%100%100نسبة خدمة الحاالت المحولة لمراكز شمل9-3س

%99100عدد األنشطة التوعوية المقدمة لمستفيدي مراكز شمل10-3س

%70%66%95نسبة االنتظام في مواعيد تنفيذ األحكام11-3س

%86%17%20نسبة المستفيدين الحاصلين على جلسات ارشادية واجتماعية12-3س

%56%14%25نسبة الحاالت المحولة إلى المنزل بالتراضي13-3س

000العائد من االستثمار االجتماعي14-3س

%0%0%0نسبة العائد االقتصادي من التطوع15-3س

%225996100عدد االستشارات القانونية المقدمة لمستفيدي مراكز شمل16-3س

%100%29%20نسبة المستفيدين الذين زاد وعيهم بأحكام التنفيذ17-3س
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2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

%750754100متوسط عدد حاالت التهيئة والتدرج18-3س
%4500410391متوسط عدد جلسات التهيئة والتدرج19-3س
%100%100%100لتدرجنسبة الحاالت التي تم خدمتها من الحاالت التي تحتاج لخدمة التهيئة وا20-3س
%66%56%85نسبة نجاح خدمات التهيئة والتدرج21-3س
%100%75%25نسبة الحاالت المستقرة من إجمالي الحاالت 22-3س
%375904100عدد األطفال المستفيدين من خدمات عيادة قرة عين 23-3س
%9001733100عدد الخدمات المقدمة في عيادة قرة عين 24-3س
%3133عدد الحقائب التدريبية الجديدة التي تم إعدادها1-4س
%904010272100عدد المستفيدين من الدورات في أكاديمية مهارة 2-4س
%17415287عدد الدورات المقدمة3-4س
%000عدد الدورات التدريبية التي تم تسجيلها4-4س
%42%25%60نسبة ارتفاع مستوى المهارات التربوية لدى المستفيدين5-4س
%55100عدد الحقائب التدريبية التي تم تطويرها 6-4س
%17515689العدد المتدربين اللذين قاموا بوضع خطة إيجابية للعالقة بعد االنفص7-4س
%31022271عدد المستفيدين من تطوير المهارات للمختصين1-5س
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2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

%6467لتطوير المختصينعدد الشراكات الدولية والمحلية 2-5س

%8337.50لتطوير المختصينعدد البرامج المعتمدة 3-5س

%7.65%5.36%70نسبة المستفيدين المعتمدين والمرخصين بعد التدريب4-5س

%10000عدد الممارسين المشاركين في الملتقى العلمي5-5س

3000عدد الجهات المشاركة في المعسكر6-5س

2200عدد المتحدثين في المعسكر7-5س

500عدد الجهات الموقعة مذكرات تفاهم وشراكة 8-5س

100000عدد المشاركين في اختبار العضوية 9-5س

%70081عدد المطابقين للمعايير والمجتازين لالختبار10-5س

%9889عدد األدلة التوعوية التي تم اصدارها1-6س

%9001400100عدد األدلة التوعوية التي يتم تحميلها من الموقع2-6س

000عدد الحلقات المنجزة من مسلسل وداد الكرتوني3-6س

000عدد مشاهدات الحلقات 4-6س

%46100التوعيةالمنجزة لحملة البودكاستعدد الحلقات 5-6س

%200000269612100التوعيةلحملة البودكاستعدد المستمعين الحلقات 6-6س
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2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

000(في المنصات العالمية)عرض فيلم وثائقي عن األسرة السعودية 7-6س

000عدد مشاهدات الفيلم الوثائقي8-6س

%1833100عدد األمسيات التوعوية المنفذة9-6س

%33100عدد الندوات التوعوية المنفذة10-6س

%22100عدد المعارض التوعوية المنفذة11-6س

%450014699100عدد المشاركين في األمسيات التوعوية12-6س

%1500229100عدد المشاركين في الندوات التوعوية 13-6س

%10006569100عدد المستفيدين في المعارض التوعوية 14-6س

%1844100التوعيةالمنفذ لحملة االنفوجرافيكعدد 15-6س

%4042100التوعيةلحملة المنفذ األنفوفويسعدد 16-6س

%1212100التوعيةعدد الموشن جرافيك المنفذ لحملة 17-6س

%400التوعيةعدد المسابقات المنفذة لحملة 18-6س

%240000240000100التوعوية للحملةلالنفوجرافيك( الوصول ) عدد المشاهدات 19-6س

%2400005.250.000100التوعويةللحملةللرسائل التوعوية ( الوصول ) عدد المشاهدات 20-6س

%1200012000100التوعويةللحملةعدد مشاهدات الموشن جرافيك التوعوي 21-6س
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2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررقم المؤشر

%98%24.60%25نسبة زيادة وعي أفراد األسرة بالتعامل مع التقنية22-6س
%1213100عدد األيام العالمية التي تم التوعية بها23-6س
%1275003830441100عدد مشاهدات  الفيديوهات لأليام العالمية24-6س
%102000730010100التوعوية لأليام العالميةواالنفوجرافيكالبوستاتعدد 25-6س
%270395100عدد االنفوجرافيك والرسائل التوعوية العامة26-6س
%102000747383100عن األيام العالمية االنفوجرافيك( وصول)عدد مشاهدات 27-6س
%510001808332100الرسالة التوعية عن األيام العالمية( وصول)عدد مشاهدات 28-6س
%23100عدد المشاركات في الحمالت األسرية الوطنية29-6س
%612100عدد المشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقيات10-1ص
%203069100عدد البرامج التنموية المنفذة وفق رؤية 1-2ص
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2021حىت الربع الثالث االجتماعينتائج مؤشرات األداء 

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

الربعحىتالمستهدفمنالمحقققياسعلىويعتمدBSCالمتوازناألداءبطاقةنموذجوفقتمتKPI’sاألداءمؤشراتقياس

العامكاملوليسفقطالثالث



إجمالي
عدد المستفيدين



إجمالي عدد المستفيدين

36,578 
مستفيد ومستفيدة

134,973 
خدمة

19



نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %141
مستهدف الربع الثالث

إجمالي عدد المستفيدين للربع الثالث
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+10%
الزيادة عن نسبة 

الفرتة من العام الفائتنفس 



نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %121
مستهدف الربع الثالث

إجمالي عدد المستفيدين حىت الربع الثالث
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نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %69.72
مستهدف العام 

أنببسبالماضيالعاممنالفرتةنفسعنالمستفيدينعددانخفاضسببيرجع
سلةألف17منأكرثبتوزيعقامتكوروناجائحةظلوفيالماضيالعامخاللالجمعية
المتضررةاألسرعلىغذائية



لمرأةأكاديمية الحياة لتمكين ا



الضماننموالمستفيداتواليتيماتوالمطلقاتاألراملتدريبإلىالمرأةلتمكينالحياةأكاديميةفينهدف

قتصادياالوضعهنوتحسينالالزمةالمهاراتإلكسابهنالمكرمةمكةمنطقةفيالمتعففةواألسراالجتماعي

والتدريبالمهيناإلرشادخدماتوتقديملهنوالحرفيالمهينالتدريبخاللمنلهنالماليةاالستدامةلتحقيق

علىاالعتمادوالرعويةمنوتحويلهنالذاتياكتفائهنلتحقيقوالعملاالنتاجعلىللقادراتبالتوظيفالمنتهي

.ومستقرةمةكريحياةوعيشالحياةتحدياتلمواجهةومساعدتهنواإلنتاج،والعملالتنمويةإلىوالتربعاتاإلعانات

التدريب الحرفي 
والمهين الريادي

معامل اإلنتاج 
والتسويق

الدعم والتمويل 
للمشاريع الصغرية
واألسر الضمانية

منافذ وقنوات البيع
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الثالمخرجات حىت الربع الث

24
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مستفيدة

59
دورة تدريبية

1,106
ةساعة تدريبي
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الثالمخرجات حىت الربع الث

114%

135% 185%

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %135

الثالمستهدف حىت الربع الث

لسابقةمقارنة عدد المستفيدين مع نفس الفرتة لألعوام ا

25

135%
الرابعنسبة اإلنجاز من المستهدف حىت الربع



إتاحة الفرصة من خالل توفري 
المستلزمات واألدوات

الخرييةالحياةمؤسسةمعبالشراكة
نت

ّ
ةالجمعيمستفيداتاألكاديميةمك

دةمستفيلكلالخياطةبمكائناألولى

تمرشركةبالشراكة

نت
ّ
منمستفيدة18األكاديميةمك

ياالجتماعالضمانمكتبمستفيدات
برنامجوأدواتمستلزماتبجميع

الجوالصيانةأساسيات

26

الخرييةغزالةأومؤسسةبالشراكة
نت

ّ
واتبأدالمستفيداتاألكاديميةمك

الجوالصيانةومستلزمات



بازار سوق الحجاز

27

14
مستفيدة شاركن في البازار



120
أسرة في سوق 

المنتجات 
الزراعية لألسر 

الضمانية

وزارةوفرعجدةوأمانةاالجتماعيةالتنميةوبنكالمودةجمعيةالمكرمةمكةمنطقةأمري-الشريفينالحرمينخادممستشاربرعاية
تأسيسعمشروخاللمنوتمكينهمتدريبهمعرباإلنتاجإلىاالحتياجمنضمانيهأسرة120لتحويلتفاهممذكرةيوقعانالبشريةالموارد
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إطالق مشروع سوق المنتجات الزراعية
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زراعيةالحفل االفرتاضي إلطالق مشروع سوق المنتجات ال



مشروع سوق المنتجات الزراعية
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اتفاقية مشروع صيانة الجوال
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مشروع صيانة الجوال
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النتائج حىت الربع الثالث

272
مستفيدة أصبح لديهن مشاريع

29
وظيف تم مساعدتهن في التمستفيدة 

بالشراكة مع طاقات

33

28
ن مستفيدة من مستفيدات الضما

االجتماعي تم تقديم الدعم السكين
لهن

251
مان مستفيدة من مستفيدات الض
االجتماعي تم تمكينهن

30
استشارة مهنية تم تقديمها 

للمستفيدات



فيدة الدعم اإلغاثي لألسر المست
من خدمات الجمعية



2,524
سلة غذائية

12,618
فرد

37
جهاز تكييف

رالدعم االغاثي لألس
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أكاديمية تعزيز مهارات جودة
الحياة األسرية



د أهم نهدف من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة األسرية إلى المساهمة في تحقيق السعادة األسرية كأح
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ثالمخرجات حىت الربع الثال
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متدرب 
ومتدربة
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دورة تدريبية
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ساعة تدريبية
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الثالثتصنيف عدد المستفيدين وفق الدورات  حىت الربع
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ربع الثالثتصنيف عدد المستفيدين وفق التحويل من  الشركاء حىت ال
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الثالنتائج حىت الربع الث
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ن متوسط نسبة المستفيدين الذي

وضعوا خطط إيجابية للعالقة مع 
أطفالهم بعد االنفصال

25%
ارات متوسط نسبة ارتفاع مستوى المه
الرتبوية لدى المستفيدين



اتلإلرشاد األسري وفض الزناع
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ثالمخرجات حىت الربع الثال
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ثالمخرجات حىت الربع الثال
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النتائج حىت الربع الثالث
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ي التكامل مع خدمات الدعم االجتماعي واالقتصاد
بالجمعية حىت الربع الثالث
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العيادة االستشارية المتنقلة
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قلةأسرة من خالل العيادة االستشارية  المتن
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زائرالخدمات الدعم النفسي من خالل برنامج المستشار 
مع الشركاء
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ن مستفيد  ومستفيدة م

خدمات الدعم النفسي 
واالجتماعي مع الشركاء
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االستشارات األسرية لمستفيديالدعم النفسي للمتقاعدين في شركة أقوات
جمعية أصدقاء المجتمع



م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1
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م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1
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زناعاتالوفضاالجتماعيةاالستشاراتقضاياأبرز:1-1
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م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1

يةالنفسالقضاياأبرز:1-2

54

12%
اضطرابات القلق

13%
اكتئاب

199

173167

116

8983747268
504342393737

272422171198765543211
0

50

100

150

200

250



م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1

وكيةوالسلالرتبويةالقضاياأبرز:1-3
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م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1
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م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1

يةاالقتصادالقضاياأبرز:1-5
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م2021القضايا الواردة لإلرشاد األسري للعام -1

ةالصحيالقضاياأبرز:1-6
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شمل لتنفيذ أحكام الرؤية
والزيارة



مكةةبمنطقالمنفصلةلألسرالحضانةونقلوالزيارةالرؤيةخدماتبتقديمنقومالعدلوزارةمعبالشراكة
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التوزيع الجغرافي لعدد األسر
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لثالمخرجات حىت الربع الثا
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المخرجات حىت الربع الثالث
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ابقةالمقارنة مع نفس الفرتة لألعوام الس

%114

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من المستهدف



ثالثالنتائج حىت الربع ال

16.71%
متوسط نسبة خفض 
صلةالزناعات بين األسر المنف

63
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عدد الحاالت اليت توقفت 
لوأصبحت تنفذ عن طريق المزن

34%
متوسط نسبة زيادة وعي 
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ثالثالنتائج حىت الربع ال
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متوسط نسبة التقيمي
لمراكز شمل
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احتفالية اليوم
الوطين
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فعاليات مراكز شمل
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فعاليات مراكز شمل
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حماية األسرة من العنف



وتطبيقاالت،الحوفحصاألزماتلحلالتدخلطريقعنلألطفالآمنةبيئةوتوفرياألسريالعنفمناألسرةحمايةإلىنهدف
الربامجفريقمعةإرشاديجلساتطريقعناألسرةأفرادجميعتستهدفمختلفةبربامجالعنفمنللحمايةالتأهيليةالربامج

.الخدمةانتهاءبعدالحاالتومتابعةمراقبةوكذلكالعنف،منللحمايةالتأهيلية
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برنامج إدارة 
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برنامج تعديل 
سلوك المعتدين
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مستفيد ومستفيدة
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خدمة

5000
بالغ

659
عدد اإلحاالت
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الثالنتائج حىت الربع الث
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اتتصنيف عدد الحاالت وفق البالغ
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التكامل مع خدمات الجمعية
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عيادة قرة عين 
لعالج اضطرابات 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 االضطرابات النمائية ، من خالل مستشار
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ذوي االحتياجات 

الخاصة واالضطرابات
النمائية

بفنيات العالج باللع

75



لثالمخرجات حىت الربع الثا

%241
نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من 

الثالمستهدف حىت الربع الث
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%95
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ثالثالنتائج حىت الربع ال

77

21%
ن  نسبة األطفال اللذي
اجتازوا الربنامج 

العالجي

176,804 
ريال

حىت الربع إجمالي إيرادات العيادة 
الثالث

أم44
زادة مهارتهن بالتعامل
مع حاالت التوحد وحماية
أبنائهن من التحرش

طفل499

شاركوا في األنشطة 
والفعاليات 



مركز كفاءة
ينللتطوير المهين للمختص



منوالمختصيننللممارسيالمهينبالتطويرللمختصينالمحليالسوقتنظميإعادةإلىالربنامجهذافينهدف

عدةخاللمنومحليةعالميةمؤسساتمنومرخصةأكاديميامعتمدةبرامجعربالمهينوالتأهيلالتدريبخالل

أخصائيي،النفساألخصائياألسري،الباحثاألسري،المدرباألسري،والمرشداألسري،المصلحإعدادمنهابرامج

لدىالمعتمدةةواألخالقيالمهنيةالمعايريوفقمهنيةودبلوماتتدريبيةبرامجعربوذلكاألطفالسلوكتعديل

.الجمعية
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ثالمخرجات حىت الربع الثال

60%40%

222
مختص ومختصة

نـسـبـة اإلنـجـــــــاز من %71

المستهدف

65%

154%

71%

80

ابقةالمقارنة مع نفس الفرتة لألعوام الس



ثالثالنتائج حىت الربع ال

81

5.36%
من المختصين تم اعتمادهم

بعد التدريب

MARS VENUSتوقيع اتفاقية مع معهد 

لتطوير مهارات المختصين



ثالثالنتائج حىت الربع ال

82

الجهة الشريكةالربنامجم

ممارس إرشاد أسري على مستوى 2000اعتماد تأهيل 1

المملكة

كةأخصائي حماية أسرية على مستوى الممل200تدريب 2

احث شرعيالفروع وبمن مديري200تدريب 3

تاءبالشراكة مع الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلف



برنامج تصممي السياسات
والبحوث األسرية



األسرةلىعتؤثراليتالمجتمعيةالقضاياأهمرصدعلىاألسريةوالبحوثالسياساتتصمميبرنامجفينقوم

الربنامجمتيهكماالقضايا،تلكلمواجهةحلولوضعفيللمساهمةعلميةبطرقبتحليلهاوالقيامواستقرارها

بماالمجتمعيفوبياناتكإحصاءاتونشرهااحتسابهاوأساليباألسريةالقضايامعالتعاملوطرقأساليببتصحيح

ريعاتتشصناعةفيتساهماليتاألسريةوالدراساتالبحوثودعمإصداركذلكالواقع،عنمغايرةصورةيعطي

.أسريةوسياسات

إصدار ودعم الدراسات 

والبحوث األسرية

رصد وتحليل قضايا 

األسرة

اإلعالم اإلحصائي 

لألسرة

84



البحوث والدراسات

85

الجهة الشريكةالدراسةم

1
ية تقرير معدالت الزواج والطالق والقضايا األسرية في المملكة العرب

م2020للعام السعودية

مجلس شؤون األسرة منهجية وآلية تطبيق المؤشر الوطين للطالق2

3
لمملكة دراسة واقع اإلدمان على األنرتنت وأثر االجتماعي واالقتصادي في ا

العربية السعودية
Social Impact Corporation 



يةإعداد وتطوير الحقائب التدريب

86

نوع التطويرالحقيبةم

إعداد حقيبة جديدةللزواجمهارات االستعداد النفسي1

2
( 3-0) فل تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة تكوين الط"

"سنوات

غرس القمي األخالقية في األسرة •

تطويرها لتتناسب التدريب عن بعد•

3
( 6-4) لطفل تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة التنشئة ا"

"سنوات

4
(  9-7) فل تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة تكوين الط" 

سنوات 

5
( 12-10) فل تعزيز مهارات الرتبية الوالدية لآلباء واالمهات مرحلة تكوين الط" 

"سنوات 

"الربنامج التأهيلي لألسر قبل االحتضان"6
إضافة أنشطة تدريبية •

األبوينتناسب•



إدارة مشاريع اإلسناد 
والمنافسات الحكومية والخاصة



88

83.50%

متوسط نسبة اإلنجاز 
وفق مستهدف الفرتة

متوسطة نسبة إنجاز المشاريع



مشروع تطوير مراكز 
االرشاد األسري

مشروع تطوير مراكز 
البحوث والدراسات

مشروع الحماية
مشروع سوق المنتجات 

الزراعية
صيانة الجواالتمشروع 

71%

اصةنتائج تنفيذ مشاريع اإلسناد والمنافسات الحكومية والخ

45%100%64%85%

مشروع شمل
مارس 200مشروع تأهيل 

حماية بالمملكة

2000مشروع تأهيل 
ممارس ارشاد اسري 

بالمملكة

مشروع دراسة األثر 
االجتماعي على المرأة 

العاملة 

ر قدرة لتمكين االسمشروع 
الضمانية

100%100%100%75%95%



مي برنامج للتوعية وتعزيز الق
األسرية



ماعي مثل إدراك إلى إنتاج محتوى توعوي إعالمي لألسرة عرب وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتبرنامج نهدف من خالل 

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

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

اإلنتاج اإلعالمي األدلة التوعوية

التوعوي لألسرة

الفعاليات األسرية

التوعية باأليام العالميةالحمالت التوعوية

المرتبطة باألسرة
91
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ثالمخرجات حىت الربع الثال

8ةاألدلة التوعوي
دليل توعوي

606
عدد مرات التحميل

273ياإلنتاج اإلعالم
منتج إعالمي توعوي

305,612
مشاهد

الفعاليات 
األسرية

62
فعالية أسرية

14,853
مستفيد

الحمالت 
التوعوية

3
حمالت توعوية

269,669
مستفيد من الحمالت التوعوية

ام التوعية باألي
العالمية

12
يوم عالمي 

29
منتج شاركنا به



ثالنتائج حىت الربع الثال

40%
ي في نسبة التغري اإليجاب
دين سلوكيات المستفي

66.66%
زاد وعيهم تجاه قضايا 

األسرة



ةالمنتجات التوعوي

8
توعويدليل 

606
عدد مرات 

الحميل

94



102
انفوجرافيك 

توعوي

وياإلنتاج اإلعالمي التوع

95



30
حلقة من مسلسل 

سعيد وسعيدة

96

وياإلنتاج اإلعالمي التوع



30
دعاء و ابتهال وأدعية أسرية

24
حلقة إذاعية األسرة في 

رمضان

18
وقفات )حلقة بعنوان 
(أسرية

10
قصص نجاح

(قصة منتج)

97

وياإلنتاج اإلعالمي التوع



ةالفعاليات األسري

14,853
مشارك في األمسيات 

التوعويةوالندوات 

62
أمسية توعوية

98



رمستفيد مباش

269,610
ةاالستشاريعدد الجلسات اجمالي إجمالي عدد المنتجات

2730 100
لحملةلتحميل التقرير الختامي ل

اشرمستفيد بأثر عري مب

5,250,000



حلقاتموشن جرافيك
بودكاست

فلم اعالني 
انفوفويس

فيدو+صوتي

جلسات بث 
مباشر

أدلة توعوية 

األمسيات 
التوعوية

معرض توعوي

رسائل 
بريدية

لوحات الطرق 
والشاشات

الرسائل النصية 

12414242

103 20 2 3

جلسات بث 
مباشر

األمسيات 
التوعوية

رسائل 
بريدية

لوحات الطرق 
والشاشات

الرسائل النصية 

103 20 2 3

ندوة 
علمية

1

منتجات الحملة



فيلم إعالني عن الحملة

مخرجات الحملة



مخرجات الحملة

12
موشن جرافيك 

ألبرز مشاكل إدمان التقنية

4
حلقات بودكاست صوتي

مناقشة أثر التقنية على المجتمع



مخرجات الحملة

42
مادة صوتية تقدم نصائح أسرية 

تعالج القضايا األسرية الناتجة عن إدمان التقنية

4
أدلة توعوية 



مخرجات الحملة

2
ندوة علمية



دراسة بحثية 

مخرجات الحملة





المعارض التوعوية 

مخرجات الحملة

6,568
عدد زوار المعارض

6,210
عدد المستفيدين من 
الجلسات االستشارية

55
متطوع ومتطوعة شاركوا 

في الحملة



20
لوحة وشاشة توعوية عرب طرق جدة 

مخرجات الحملة

144
طائرة تم عرض الفيديو اإلعالني بها



ر جلسات البث المباش

10
جلسات استشارية عرب البث المباشر

1,972
مستفيد من جلسات البث المباشر



األمسيات التوعوية

9
أمسيات توعوية تثقيفية

1,776
مستفيد من األمسيات التوعوية



صيةالنشرات الربيدية والرسائل الن

رسائل توعوية وإعالنية عرب الرسائل
النصية والرسائل الربيدية

97,710
مستلم للرسائل التوعوية

5



انتشار الحملة اإلعالمي
عرب األخبار الصحفية

صحيفة ورقية والكرتونية تنشر الخرب
االستباقي للحملة

صحيفة ورقية والكرتونية تنشر الخرب
أثناء للحملة

صحيفة ورقية والكرتونية تنشر الخرب
الختامي للحملة

13910



113

انتشار الحملة اإلعالمي
اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية



وطنيةالمشاركة في الحمالت التوعوية األسرية وال

تلطف

حملة قد الثقة أطلقتها مؤسسة الملك خالد في مواقع
بحي التواصل االجتماعي للتعريف بأنشطة القطاع غري الر

ومس السعودي ودوره التنموي الشريك للقطاع الخاص تحت
(.الثقة_قد#)

الثقة_قد

12
منتج 

للمشاركة 
في الحملة

47
منتج 

للمشاركة 
في الحملة

تلطف أطلقها مركز بالغات العنف بوزارة الموارد حملة 
وعية البشرية والتنمية االجتماعية بهدف التصدي والت

األسرة والوقاية من العنف األسري من خالل التوعية بمفهوم
ودورها ومسؤولياتها

114



ة المشاركة في األيام العالمية التوعوي
لألسرة

قنوات النشرنوع المنتجاتالعالمياليومم

يوم المرأة 1
سيدات هدايا ل–دليل توعوي –انفوجرافيك –بوست –أمسية –فيديو 2

المودة 

شاشات الطرق -

منصات التواصل االجتماعي -

الموقع اإللكرتوني -

يوم األم 2
–انفوجرافيك –فيديو 

(تربع)هدية األم 

منصات التواصل االجتماعي -

الموقع اإللكرتوني -

منصات التواصل االجتماعي انفوجرافيك 2يوم التوحد3

منصات التواصل االجتماعي انفوجرافيكيوم الصحة4

منصات التواصل االجتماعي بوست –انفوجرافيك يوم االسرة5

منصات التواصل االجتماعي بوست –انفوجرافيك يوم األب6

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

115

12
يوم عالمي



ة المشاركة في األيام العالمية التوعوي
لألسرة

116

قنوات النشرنوع المنتجاتالعالمياليومم

منصات التواصل االجتماعي بوست يوم العمل اإلنساني8

منصات التواصل االجتماعي انفوجرافيك+ بوست يوم العمل الخريي9

منصات التواصل االجتماعي بوست يوم الصداقة10

منصات التواصل االجتماعي انفوجرافيك+ بوست يوم الشباب11

منصات التواصل االجتماعي قصص+ بوست الوطيناليوم12



 
 
ياألداء المؤسس: ثانيا



متوسط األداء المؤسسي

93%

متوسط األداء 

118

92%
ء مستوط أداء استدامة بنا
الثقة والصورة الذهنية

97%
مزي مستوط أداء استدامة الت

المؤسسي

89%
مستوط أداء استدامة 

بيئة العمل

80%
مستوط أداء استدامة

التحول الرقمي

مستوط أداء استدامة 
التحول الرقمي



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%100%91%90نسبة رضا أصحاب المصلحة1-1ص
00%0نسبة رضا المانحين والداعمين9-1ص

%12100عدد المبادرات النوعية التي تم بناؤها 1-1ل

000نسبة تأثير المبادرات النوعية على األسرة 2-1ل

%22100المبتكرة المنفذةالمبادرات عدد 3-1ل
%1825100عدد الجهات المستفيدة من النقل والتبادل المعرفي مع الجمعية4-1ل

000لألسرةعدد الدراسات الميدانية التي تمت  لدراسة االحتياجات المستقبلية1-2ل

%44100لألسرةعدد المبادرات التي تم تنفيذها وفق دارسة االحتياجات المستقبلية2-2ل

%33100عدد البحوث والدراسات األسرية التي تمت3-2ل

%99100عدد اجتماعات تقييم األداء اإلدارات والبرامج1-3ل

%33100عدد تقارير قياس األداء التشغيلي للمشاريع2-3ل

000االستراتيجيعدد تقارير قياس األداء 3-3ل

2021حىت الربع الثالث المؤسسينتائج مؤشرات األداء 

119
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



2021حىت الربع الثالث نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

120

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%86%69%80نسبة إنجاز فرص التحسين 4-3ل

%81%73%90نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية5-3ل

%92%83%90نسبة االلتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع6-3ل

%75%15%20نسبة إنجاز تطوير دليل العمليات واإلجراءات  7-3ل

%37100عدد منهجيات العمل التي تم تطويرها8-3ل

%33100عدد زيارات التقييم الميدانية لفروع مراكز شمل9-3ل

%100%96%95وفق مؤشرات وزارة العدلنسبة تقييم أداء فروع مراكز شمل 10-3ل

%96%86%90نسبة إنجاز معالجة الشكاوى11-3ل

%525100عدد الشراكات االستراتيجية التي تم إبرامها1-4ل

%100%35%25نسبة المستفيدين عبر الشراكات االستراتيجية2-4ل

%2733100عدد األخبار الصحفية1-5ل

%34100عدد التقارير الصحفية2-5ل

%913100عدد اللقاءات اإلذاعية3-5ل

%915100عدد اللقاءات التلفزيونية4-5ل

%135,000139,588100عدد مرات االطالع على أخبار وتقارير الجمعية إلكترونيًا5-5ل

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



2021حىت الربع الثالث نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

121
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%375,000734,702100عدد مرات زيارة الموقع االلكتروني6-5ل

%5480100(بمعدل صحيفتين لكل خبر)عدد الصحف التي نشرت األخبار الصحفية 7-5ل

NPS0%0%0%نسبة الرغبة بالترويج والتعريف بالجمعية وفق مقياس 8-5ل

%67100عدد الفيديوهات المصورة للتعريف بخدمات الجمعية 9-5ل

%6350عدد الموشن جرافيك للتعريف بخدمات الجمعية 10-5ل

%15100عدد الملفات التعريفية التي تمت11-5ل

%611100عدد البروشورات التعريفية التي تمت12-5ل

%1258100عدد النشرات البريدية المرسلة13-5ل

%600015784100عدد مشاهدات الفيديو التعريفي بخدمات الجمعية 14-5ل

%6000122220عدد مشاهدات الموشن جرافيك لخدمات الجمعية 15-5ل

%75057877للتعريفي بالبرامج والمشاريعاللملفعدد مرات نشر 16-5ل

%800016205100عدد البروشورات المطبوعة والموزعة17-5ل

SMS5400001100000100%عدد رسائل الـ 18-5ل

%180,000170,66195المرسلة لها النشرة االيميالتعدد 19-5ل

%2311824410100عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدين20-5ل



2021حىت الربع الثالث نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

122
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف58المؤشرم

%33756058100عدد الحجوزات التي يتم عملها في مركز إسعاد المستفيدين21-5ل

%100%90%75نسبة االستجابة لالتصاالت غير المفقودة عبر مركز إسعاد المستفيدين22-5ل

%100%75%75نسبة االستجابة لطلبات الحجوزات عبر مركز إسعاد المستفيدين23-5ل

%96%88%90ننسبة تقييم الرضا عن الخدمة عبر االتصال من خالل مركز إسعاد المستفيدي24-5ل

%33100عدد البرامج واإلدارات التي تم نمذجة عملها1-6ل

%33100عدد الجهات التي استفادة من النمذجة2-6ل

%22100عدد جوائز التميز التي تم المشاركة بها 1-7ل

2020000درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي األوروبي المحدث 2-7ل

%12100عدد الجوائز التي تم الحصول عليها 3-7ل

%100%95.34%95نسبة مطابقة معايير حوكمة الجمعيات األهلية المعتمدة من الوزارة4-7ل

000نسبة مطابقة معايير التميز المؤسسي5-7ل

000نسبة معايير السالمة المالية6-7ل

%525100المعارفعدد البرامج التدريبية المصممة لفريق العمل وفق خطة المهارات و1-1ت

%46127100عدد المتدربين من فريق العمل المستفيدين من الدورات 2-1ت

%46126100الجدد الذين تم استقطابهم PRO BONOعدد المتطوعين 1-2ت



2021حىت الربع الثالث نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

123
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%25100عدد الكفاءات المتفرغة التي سيتم استقطابها1-3ت

%1612100عدد الموظفين الذين تم توظيفهم عبر منصة تمهير2-3ت

%100%20%20نسبة تطوير المرافق الداخلية بالجمعية3-3ت

%100%23%23(الحوافز)نسبة تطبيق وتفعيل الوالء واالنتماء 4-3ت

%3266عدد الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للعاملين5-3ت

%100%93%80نسبة ارتفاع تقييم األداء لفريق العمل6-3ت

%95%90%95نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل7-3ت

%100%34%33نسبة إنجاز منهجية اختيار الملتحقين ببرنامج قادات المستقبل1-4ت

500عدد المجتازين للبرنامج التدريبي2-4ت

%0%0%0نسبة انخفاض التسرب الوظيفي من الملتحقين بالبرنامج3-4ت

%100%90%33نسبة انجاز منصة المودة التفاعلية1-5ت

%56100عدد اجتماعات متابعة استالم البوابات 2-5ت

%0%0%80نسبة رضا المستفيدين عن المنصة 3-5ت

%45100عدد البرامج التي تم تجديد ترخيصها4-5ت



2021حىت الربع الثالث نتائج مؤشرات األداء المؤسسي

124
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%100%100%100نسبة عدم توقف الخدمات االلكترونية المدفوعة5-5ت

%100%75%75نسبة  تبسيط إجراءات العمل الداخلية6-5ت

%22100عدد البرامج التي تم التعاقد معها7-5ت

ERP67%66%99%نسبة كفاءة النظام وسهولة التعامل  مع نظام إدارة الموارد والمهام8-5ت

%98%93%95نسبة االستجابة لتنفيذ طلبات الصيانة الواردة9-5ت

%99100عدد تقارير الصيانة10-5ت

%93%83%90نسبة انخفاض اعطال الصيانة 11-5ت



قةاستدامة بناء الث
والصورة الذهنية

الهدف االسرتاتيجي
"تعزيز العالقة مع أصحاب المصلحة"
"تطوير منظومة االتصال المؤسسي"

92%
ء مستوط أداء استدامة بنا
الثقة والصورة الذهنية



استدامة بناء الثقة 
والصورة الذهنية

استدامة بناء الثقة

تعزيز الصورة
الذهنية 

التعريف 
بخدمات 
المودة

مركز إسعاد 
نالمستفيدي

126
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يةأداء استدامة بناء الثقة والصورة الذهننتائج مؤشرات 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%100%90%90نسبة رضا أصحاب المصلحة1-1ص

%2737100عدد األخبار الصحفية1-5ل

%34100عدد التقارير الصحفية2-5ل

%913100عدد اللقاءات اإلذاعية3-5ل

%915100عدد اللقاءات التلفزيونية4-5ل

%135,000139,588100عدد مرات االطالع على أخبار وتقارير الجمعية إلكترونيًا5-5ل

%375,000734,702100عدد مرات زيارة الموقع االلكتروني6-5ل

%5480100(بمعدل صحيفتين لكل خبر)عدد الصحف التي نشرت األخبار الصحفية 7-5ل

NPS0%0%0%نسبة الرغبة بالترويج والتعريف بالجمعية وفق مقياس 8-5ل

%67100عدد الفيديوهات المصورة للتعريف بخدمات الجمعية 9-5ل

%6350عدد الموشن جرافيك للتعريف بخدمات الجمعية 10-5ل

%15100عدد الملفات التعريفية التي تمت11-5ل

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 
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يةأداء استدامة بناء الثقة والصورة الذهننتائج مؤشرات 

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%611100عدد البروشورات التعريفية التي تمت12-5ل

%1258100عدد النشرات البريدية المرسلة13-5ل

%600015784100عدد مشاهدات الفيديو التعريفي بخدمات الجمعية 14-5ل

%6000122220عدد مشاهدات الموشن جرافيك لخدمات الجمعية 15-5ل

%75057877للتعريفي بالبرامج والمشاريعاللملفعدد مرات نشر 16-5ل

%800016205100عدد البروشورات المطبوعة والموزعة17-5ل

SMS5400001100000100%عدد رسائل الـ 18-5ل

%180,000170,66195المرسلة لها النشرة االيميالتعدد 19-5ل

%2311824410100عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدين20-5ل

92%
متوسط نسبة إنجاز
مؤشرات األداء



خرب صحفي37األخبار الصحفية

الصحيفةالخربم

المدينة –مكة –سبق م2020ألف أسرة مستفيدة من خدمات المودة في 78أكرث من 1

إلرشاد ألف أسرة مستفيدة من مراكز الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي رحمه هللا ل12أكرث من 2

واإلصالح األسري بالمودة
المدينة –مكة -واس–سبق 

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

قمي ورشة عمل بمشاركة مدير مركز التنمية االجتماعية بجدة ونخبة من المختصين جمعية المودة ت4

نماء األفكار
المودة 

المودة توضح أن تدخل األهل في حياة الزوجين 5

سبب رئيسي للطالق
سبق-المدينة 

المودة تفوز بجائزة األمري محمد بن فهد ألفضل أداء خريي في الوطن 6

العربي
سبق-المدينة 

ن 7
ّ
م عرب التمكين الحرفي 2020مطلقة وأرملة في أكاديمية الحياة خالل العام 4773المودة تمك

والمهين
واس-المدينة –مكة –الجزيرة 

واس –المدينة الموالتالمودة تقدم العيادة االستشارية المتنقلة في 8

المناطق-المواطن –واس –سبق من المقبلين على الزواج يعيشون حياة أسرية مستقرة% 980

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

المواطن -واس–سبق دولة استفادت من تجربة المودة في خدمة األسرة والمجتمع34جهة في 150أكرث من 11

129



21

الصحيفةالخربم

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

مكة

13
المودة تدشن برامجها الرمضانية تحت شعار

"رمضان مودة ورحمة " 
سبق-نبض –الوطن 

المودة المبيعاتجمعية المودة ومنصة رسال يوقعان اتفاقية استقطاع نسبة من 14

15
دم جمعية المودة تعقد اجتماع الجمعية العمومية الثاني عشر وتهين خا

سنوات5الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة مرور 
واس-المناطق –المدينة 

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

إلسناد خدمة الحماية األسرية للقطاع غري الربحي

-المواطن –واس –الوطن –المدينة 

الرياض

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

عطاٌء بإحسان
الوطن –المدينة 

المدينة-واس –سبق مودة ورحمة"مستفيد من حملة المودة الرمضانية 50,000أكرث 18

المدينة-واس –سبق م2020في تطبيقها لمعايري الحوكمة للعام % 95.34المودة تحقق نسبة 19

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

ضمانيه من االحتياج إلى اإلنتاج

–المدينة –واس –عكاظ 

المناطق –أمانة جدة 

مكة الثالثةمجلس إدارة جمعية المودة يعقد اجتماعه الثامن في دورته 21

130

األخبار الصحفية
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األخبار الصحفية

الصحيفةالخربم

22
ودة و مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مهارة الوقفية التدريبية بين الم

مؤسسة عبدهللا الراجحي الخريية
المناطق

سبق-المدينة م2021ألف خدمة قّدمتها المودة في النصف األول من 2382

عاجل-واس –المواطن –المدينةأسرة خالل عطلة العيد1053لم شمل وحماية ": المودة"24

25
–الينا مع برنامج أهالمعنفاتتوقع اتفاقية مشروع قدرة لتمكين » المودة»

أخبار السعودية
المدينة-عكاظ –المصدر 

امرأة في صيانة الجوال123مذكرة تفاهم لتمكين 26
طن الموا–البالد –سبق –واس –المدينة 

وئام-

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

 في مجاالت شؤون األسرة1155المودة تؤهل 28
 
المدينة-المواطنمختصا

29
ماعية من مستخدمي اإلنرتنت بالمملكة تأثرت حياتهم االجت% 24.6: دراسة

ا والمهنية سلبي 
ياضالر-عكاظ –التمزي –مكة –نيوز نيوم

30
جلسة استشارية ضمن حملة 2730منتج إعالمي و 100ألف مستفيد و269أكرث من 

استخدمها ال تدمنها
المدينة 

31
ارة منهج تدرييب مخرجات تأسيس منصة أكاديمية مه18فيديو تعليمي و 740

الوقفية التدريبية بين المودة و مؤسسة عبدهللا الراجحي الخريي
المودة
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األخبار الصحفية

الصحيفةالخربم

المودةأسرة في إجازة عيد األضحى المبارك1,053المودة تسهم في لم شمل وحماية 32

المودةبرعاية األمري سعود بن جلوي المودة توقع مذكر تفاهم لمشروع المسعف النفسي33

34
دات المودة توقع اتفاقية شراكة مع عيادات األعمال لتقديم الدعم االستشاري لمستفي

أكاديمية الحياة
المودة

35
..  احيةمن المشكالت األسرية بسبب إدمان اإلنرتنت ومشاهدة األفالم اإلب%23: جمعية المودة

وهذه أساليب العالج
المودة

المودةاألمينمجلس إدارة جمعية المودة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده36

المودةمجلس إدارة جمعية المودة يعقد اجتماعه التاسع في دورته الثالثة37



ةاللقاءات اإلذاعية والتلفزيوني

21
لقاء

133

العالقات 
العامة



نيةاللقاءات اإلذاعية والتلفزيو

العالقات 
العامة

تقرار لقاء عن أبرز المشكالت التي تهدد اس–قناة اإلخبارية 
األسرة وتسبب الطالق  

نفصلة لقاء عن مراكز شمل وخدمتها لألسر الم–قناة العربية 
أثناء الجائحة 

ر لتمكين الشراكة االستراتيجية مع مجموعة تم–قناة الرسالة 
األرامل والمطلقات عبر أكاديمية الحياة

ة اإلرشاد عن توقيع اتفاقية التعاون بين جمعي–قناة الرسالة 
النفسي والمودة لتحقيق االستقرار في المجتمع  "  ها عشر أمثال" لقاء عن الحملة الرمضانية –قناة اإلخبارية  وخدمتها ألكثر 2020المودة في العام أداء عن –قناة الرسالة 

ألف أسرة 80من 

134

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


الق الطعن انخفاض حاالت لقاء –قناة اإلخبارية 
%9.6إلى مكة المكرمة بمنطقة 

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

برامج المودةلقاء عن –قناة اف ام 
في رمضان

120يل لتحوالتفاهم مذكرة لقاء عن –قناة اإلخبارية 
.أسرة ضمانيه من االحتياج إلى اإلنتاج

120ل توقيع مذكرة تفاهم لتحوي–قناة السعودية 
135.أسرة ضمانيه من االحتياج إلى اإلنتاج

نيةاللقاءات اإلذاعية والتلفزيو
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نيةاللقاءات اإلذاعية والتلفزيو

مشاركة مدير عام جمعية –إذاعة نداء اإلسالم 
أنفاس الصباحالمودة في برنامج 

مشاركة مدير عام جمعية المودة–قناة اإلخبارية 
فقرة إخبارية في 

مشاركة مدير عام جمعية المودة –إذاعة الف الف  
اكسجينفي برنامج 

مشاركة مدير عام جمعية المودة في –إذاعة جدة 
الحياة حلوة برنامج 

مشاركة مدير عام جمعية –إذاعة القران الكريم 
أحاديث أسرية المودة في برنامج 

المستشار مشاركة –قناة السعودية األولى 
مجدي بخاري في برنامج صباح السعودية . د
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نيةاللقاءات اإلذاعية والتلفزيو

ي مدير االرشاد االسرمشاركة –قناة اس بي سي 
في برنامج استديو أي بي سيالناشريمحمد.أ

ري مشاركة مدير االرشاد االس–إذاعة نداء اإلسالم  
برنامج بيوت في سالم في الناشريمحمد.أ

مشاركة مدير عام جمعية المودة في–ام بي سي 
ام بي سي في أسبوع برنامج 

الية مدير تنمية الموارد الممشاركة –إذاعة الرياض  
الرحمن زين عبد.أواالستثمار 



عيمنصات التواصل االجتما

العالقات 
العامة

151,248

متابع

5,781,091

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


6,688 
حىت الربع الثالثمعدل الزيادة 

33,287
عدد اإلشارات  Mentions

2,665,400
عدد مرات الظهور

1,290,800
عدد الزيارات للحساب

56,566
متابع
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عيمنصات التواصل االجتما

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


1,338
حىت الربع الثالثمعدل الزيادة في 

28,447
حىتعدد مشاهدات المشورات 

الربع الثالث

91,395
عدد الزيارات 11,560

متابع
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عيمنصات التواصل االجتما

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


3,692
مرات اإلعجابعدد 

8,300
حىت الربع الثالثعدد الظهور  3,900

متابع

141

عيمنصات التواصل االجتما

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


504,600
عدد الظهور

5,994
عدد المشرتكين 48,902

عدد المشاهدين

142

عيمنصات التواصل االجتما

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


11,145
الظهورعدد 

555
المشرتكينعدد 

614
المشاهداتعدد 

Snapchat9,134سناب شات 

3,543
متابع

143

عيمنصات التواصل االجتما

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


عدد الزيارات 
734,702

عدد الجلسات 
282,826

عدد الحسابات 
187,424

المنصة اإللكرتونية

144



ياستدامة التمزي المؤسس
الهدف االسرتاتيجي

"صناعة وابتكار مبادرات وخدمات نوعية"
"تعزيز الكفاءة التشغيلية"
"نمذجة منظومة العمل"
"استدامة التمزي المؤسسي"

97%
مستوط أداء 

ياستدامة التمزي المؤسس



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%100%91%90نسبة رضا أصحاب المصلحة1-1ص
00%0نسبة رضا المانحين والداعمين9-1ص

%12100عدد المبادرات النوعية التي تم بناؤها 1-1ل

000نسبة تأثير المبادرات النوعية على األسرة 2-1ل

%22100المبتكرة المنفذةالمبادرات عدد 3-1ل
%1825100عدد الجهات المستفيدة من النقل والتبادل المعرفي مع الجمعية4-1ل

00لألسرةعدد الدراسات الميدانية التي تمت  لدراسة االحتياجات المستقبلية1-2ل

%44100لألسرةعدد المبادرات التي تم تنفيذها وفق دارسة االحتياجات المستقبلية2-2ل

%33100عدد البحوث والدراسات األسرية التي تمت3-2ل

%99100عدد اجتماعات تقييم األداء اإلدارات والبرامج1-3ل

%33100عدد تقارير قياس األداء التشغيلي للمشاريع2-3ل

000االستراتيجيعدد تقارير قياس األداء 3-3ل

م 2021ث أداء استدامة التمزي المؤسسي حىت الربع الثالنتائج مؤشرات 

146
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



147

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررمز المؤشر

%86%69%80نسبة إنجاز فرص التحسين 4-3ل

%81%73%90نسبة تحقق إجراءات الخطة التشغيلية5-3ل

%92%83%90نسبة االلتزام بتنفيذ البرامج والمشاريع6-3ل

%75%15%20نسبة إنجاز تطوير دليل العمليات واإلجراءات  7-3ل

%37100عدد منهجيات العمل التي تم تطويرها8-3ل

%33100عدد زيارات التقييم الميدانية لفروع مراكز شمل9-3ل

%100%96%95وفق مؤشرات وزارة العدلنسبة تقييم أداء فروع مراكز شمل 10-3ل

%96%86%90نسبة إنجاز معالجة الشكاوى11-3ل

%525100عدد الشراكات االستراتيجية التي تم إبرامها1-4ل

%100%35%25نسبة المستفيدين عبر الشراكات االستراتيجية2-4ل

%2311824410100عدد االتصاالت المجابة من مركز إسعاد المستفيدين20-5ل

%33756058100عدد الحجوزات التي يتم عملها في مركز إسعاد المستفيدين21-5ل

%100%90%75نسبة االستجابة لالتصاالت غير المفقودة عبر مركز إسعاد المستفيدين22-5ل

%100%75%75نسبة االستجابة لطلبات الحجوزات عبر مركز إسعاد المستفيدين23-5ل

%96%58%60ننسبة تقييم الرضا عن الخدمة عبر االتصال من خالل مركز إسعاد المستفيدي24-5ل

مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

م 2021ث أداء استدامة التمزي المؤسسي حىت الربع الثالنتائج مؤشرات 



148
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف58المؤشرم

%33100عدد البرامج واإلدارات التي تم نمذجة عملها1-6ل

%33100عدد الجهات التي استفادة من النمذجة2-6ل

%22100عدد جوائز التميز التي تم المشاركة بها 1-7ل

2020000درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي األوروبي المحدث 2-7ل

%12100عدد الجوائز التي تم الحصول عليها 3-7ل

%100%95.34%95نسبة مطابقة معايير حوكمة الجمعيات األهلية المعتمدة من الوزارة4-7ل

000نسبة مطابقة معايير التميز المؤسسي5-7ل

000نسبة معايير السالمة المالية6-7ل

م 2021ث أداء استدامة التمزي المؤسسي حىت الربع الثالنتائج مؤشرات 

97%
متوسط نسبة إنجاز
مؤشرات األداء



الثنتائج قياس رضا أصحاب المصلحة حىت الربع الث

األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من لحةتصنيف أصحاب المصنسبة الرضا وفق 

ضا متوسط نسبة ر91%
أصحاب المصلحة

149

92%
91%

93%
92%

95%

89%

81%

92%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

أكاديمية الحياة 
لتمكين المرأة 

برنامج اطمئن 
لإلرشاد األسري

فريق العملمراكز شمل أكاديمية كفاءة عيادة قرة عين الحماية األسريةأكاديمية مهارة 

90%
92%

90%

98%

87.55%

91%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

201920202021

المستهدف المحقق



ليةنسبة تحقق إجراءات الخطة التشغي

قياس تحقق إجراءات الخطة التشغيلية

150

73%
متوسط نسبة األداء

65%
71%

100%

75%
85%

36%

75%

44%

100%

25%

65%

82%85%

65%

100%
88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

الحماية مهارة اطمئن
األسرية

أكاديمية شمل
الحياة

تصممي 
السياسات

مركز قرة عينكفاءةمركز إدراك
معرفة

استدامة 
لبيئة العم

استدامة 
التمزي 

المؤسسي

استدامة 
بناء الثقة

استدامة 
تنمية 

الموارد 

المالية

استدامة 
كفاءة 
االنفاق

استدامة 
التحول 
الرقمي



80%

151

لفرتة مقارنة نسب تحقق إجراءات الخطة التشغيلية مع نفس ا
من األعوام األخرى

90%95%90%
83%86%

73%
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80%
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100%

201920202021

المستهدف المحقق



قياس تحقق مؤشرات بطاقة األداء المتوازن

152

88%
ة متوسط نسب

األداء

وازننسبة تحقيق مؤشرات بطاقة األداء المت

81%

99%

82%
90%88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

التعلم والنموة العمليات الداخليالماليأصحاب المصلحة المستفيدون
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رتة مقارنة تحقق مؤشرات بطاقة األداء المتوازن مع نفس الف
من األعوام األخرى

90%95%90% 86%83%
88%
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201920202021

المستهدف المحقق



نإنجاز فرص التحسي

69%
ازاإلنجمتوسط نسبة 

154

األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من 

90%95%

80% 82%

61%
69%
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201920202021

المستهدف لمحقق



معالجة الشكاوى

92%
معالجة الشكاوىنسبة 

66
إجمالي الشكاوى الواردة

61
عدد الشكاوى اليت تم 

معالجتها

155

6661

0

10

20

30

40

50

60

70

عدد الشكاوى اليت تم معالجتها إجمالي عدد الشكاوى الواردة 



مةتصنيف الشكاوى حسب الخد

156

37
مراكز شمل

3
االستشارات وفض الزناعات

18
التدريب األسري

5
الحماية األسرية

3
رأةأكاديمية الحياة لتمكين الم

0.18%
نسبة الشكاوى إلى 
ينإجمالي عدد المستفيد



الشراكات االسرتاتيجية 
ية شراكة اسرتاتيج25نحواللوجيستية وشراكات الم

ومنح

157

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

"منصة إحسان"توقيع شراكة مع الهيئة السعودية العامة للبيانات 8

اتفاقية مع منصة منرتني لتقديم االستشارات األسرية9



الشراكات االسرتاتيجية 
25نحواللوجيستية وشراكات الم

158

الجهةم

توقيع اتفاقية مع بنك التنمية لتأسيس وتشغيل منافذ بيع المنتجات الزراعية10

توقيع شراكة مع أوقاف عبد هللا الراجحي11

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

توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية بناء لتقديم خدمات االستشارات األسرية13

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

تفاهم مع وزارة الموارد البشرية لرعاية دراسة قياس أثر تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواجمذكرة15

عقد مع وزارة الموارد البشرية لتأهيل وتدريب مماريس اإلرشاد األسري 16

متخصصة لمستفيدات أكاديمية الحياةعقد مع معهد نجم الضيافة للتدريب لتنفيذ دورات17

نظام تقديم وصرف المساعدات العينيةاتفاقية تقديم خدمات مع شركة منافذ السعودية لتنفيذ18



الشراكات االسرتاتيجية 
25نحواللوجيستية وشراكات الم

159

الجهةم

تعاون مع شركة مصنع العبوات الطبية المحدودة اتفاقية19

تعاون مع شركة دلة الربكة اتفاقية20

ن مع جمعية المسرة للتنمية األسرية بجدةمذكرة تعاو21

بالرياض مذكرة تفاهم مع جمعية اإلصالح والتنمية األسرية22

األسريمذكرة تعاون مع أوقاف الشيخ محمد بن عيد العزيز الراجحي لدعم خدمات اإلرشاد واإلصالح23

هدايا الكرتونية للموظفينالسعودية لتقديم بطاقاتمايليستمذكرة تعاون مع شركة 24

تفاهم إعداد حقيبة تدريب مشروع المنتجات الزراعية مع شركة أسواق جدة المركزيةمذكرة25



يدينمركز العناية بالمستف

98.30%
نسبة االستجابة

24,831
إجمالي المكالمات الواردة

24,410
ليهاالمكالمات اليت تم الرد ع

4,974
عدد الحجوزات عرب مركز إسعاد 

المستفيدين
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2483124410
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د عدد المكالمات اليت تم الرإجمالي المكالمات الواردة 
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عدد المكالمات اليت لم يمت

الرد عليها 

89%
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زيارة نقل 25التبادل والنقل المعرفي
وتبادل معرفي

161

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



التبادل والنقل المعرفي

162

الجهةم

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



التبادل والنقل المعرفي

163

الجهةم

جمعية الرب بالمدينة المنورة 19

جمعية زمزم20

جمعية التنمية األسرية بالجموم21

(بناء)الجمعية الخريية لرعاية األيتام بالمنطقة الشرفية 22

جمعية تكافل لرعاية األيتام 23

جمعية البيان الخريية للتعلمي 24

إدارة الحماية األسرية بالمنطقة الشرقية25



اتالمشاركات العلمية في المؤتمرات والملتقي

164

عنوان المشاركةم

تعزيز التطوع في القطاعات غري الربحية1

القيادة الفاعلة في القطاع غري الربحي2

التمزي في الجمعيات والمؤسسات األهلية3

بعنوان التوافق الزواجي" أسرة آمنة"المنتدى االفرتاضي 4

"دور األسرة في التأهيل النفسي والمهين لألطفال"بعنوان 2021المنتدى االفرتاضي لتوظيف األيتام 5

ورقة عمل إدارة التحديات المالية في اللقاء التخصصي للجمعيات التنموية بمنطقة مكة المكرمة6

حلقة نقاش الفرص والتحديات لعمل وقائي فعال7

8
لتنمية عرض تجربة المودة في دارسة احتياجات األسرة بمنقطة مكة المكرمة والخارطة الحرارية مع جمعية المسرة ل

األسرية

المشاركة في ملتقى تفعيل يوم االدخار العالمي  مع مركز التنمية االجتماعية بجدة9

خالدورشة عمل إنضاج منهجية موحدة الستحقاق المستفيدين من المنظمات غري الربحية مع مؤسسة الملك10

11
ة والتنمية ورشة عمل تطوير الدليل اإلرشادي إلسناد الخدمات الحكومية للقطاع غري الربحي مع وزارة الموارد البشري

االجتماعية

12
عاون التحديات اليت تواجه مراكز اإلرشاد األسري في التعامل عن بعد في ظل جائحة كورونا في دول مجلس الت

الخليجي

12
مشاركة



زيجوائز التم

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

فئة المؤسسات الكبرية 
165

يالملك خالد للتمزي فرع المنظمات غري الربحية المركز الثانجائزة 



األهليةنتيجة تقيمي معايري حوكمة الجمعيات

95.33%88.90%95.34%
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ةالمقارنة مع األعوام السابق
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استدامة بيئة العمل
الهدف االسرتاتيجي

"بناء فريق عمل ذي كفاءة وفاعلية"
"استقطاب المتطوعين واستثمارهم"
"تطوير بيئة عمل مؤسسية وجاذبة"
"بناء وتمكين الصف الثاني"

89%
مستوط أداء استدامة

بيئة العمل



2021حىت الربع الثالث أداء استدامة بيئة العملنتائج مؤشرات 

168
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدف58المؤشرم

%525100المعارفعدد البرامج التدريبية المصممة لفريق العمل وفق خطة المهارات و1-1ت

%46127100عدد المتدربين من فريق العمل المستفيدين من الدورات 2-1ت

%46126100الذين تم استقطابهمالجدد  PRO BONOعدد المتطوعين 1-2ت

%25100عدد الكفاءات المتفرغة التي سيتم استقطابها1-3ت

%161275عدد الموظفين الذين تم توظيفهم عبر منصة تمهير2-3ت

%100%20%20نسبة تطوير المرافق الداخلية بالجمعية3-3ت

%100%23%23(الحوافز)نسبة تطبيق وتفعيل الوالء واالنتماء 4-3ت

%3266عدد الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للعاملين5-3ت

%100%93%80نسبة ارتفاع تقييم األداء لفريق العمل6-3ت

%95%90%95نسبة رضا العاملين عن بيئة العمل7-3ت

%100%34%33نسبة إنجاز منهجية اختيار الملتحقين ببرنامج قادات المستقبل1-4ت

500التدريبي لتطوير قيادات الصف الثانيعدد المجتازين للبرنامج 2-4ت

3-4ت
وير قيادات بالبرنامج لتطنسبة انخفاض التسرب الوظيفي من الملتحقين 

الصف الثاني
0%0%0%

89%
متوسط نسبة إنجاز
مؤشرات األداء



تطوير مهارات فريق العمل

127
مشارك في الدورات 

بالتكرار

169

35
دورة تطويرية لفريق

العمل



انيبناء وتمكين قيادات الصف الث

5
من قيادات الصف

الثاني

170

االمسم

عمرو قدوري1

مهند بارود2

أحمد الرفاعي3

متعب المتيعب4

الحربيشوق5

الربنامجم

اتوتحليل البيانالذكاء االصطناعي1

التخطيط والتنظمي وقياس األداء2

التفكري اإلبداعي وحل المشكالت3

مهارات القيادة4

3
برامج تخصصية

تطويريه



تقيمي أداء فريق العمل

90%
اءتقيمي األدمتوسط 

والفاعليةالكفاءةأداءمؤشراتعلىوبناءدرجة360تقيمينموذجوفقالعملفريقأداءقياسيمت

وفيسنةربعكلالقياسيمتحيثالمستهدفات،وتحقيقاإلجراءاتتنفيذمستوىتقيساليت

.عامكلنهاية
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األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من 
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لنسبة رضا العاملين عن بيئة العم

92%
نسبة رضا متوسط 

ملالعاملين عن بيئة الع

والفاعليةالكفاءةأداءمؤشراتعلىوبناءدرجة360تقيمينموذجوفقالعملفريقأداءقياسيمت

وفيسنةربعكلالقياسيمتحيثالمستهدفات،وتحقيقاإلجراءاتتنفيذمستوىتقيساليت

.عامكلنهاية
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األعوام الماضيةالمقارنة مع نفس الفرتة من 

90%90%92%
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التطوع 

173

7%
متوسط مساهمة التطوع
في خفض هيكل المصروف

126
متطوع ومتطوعة



استدامة التحول الرقمي

الهدف االسرتاتيجي
"تطوير بيئة العمل للتحول الرقمي"

80%
مستوط أداء استدامة

التحول الرقمي



2021حىت الربع الثالث أداء استدامة التحول الرقمينتائج مؤشرات 

175
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرم

%0%0%0نسبة انخفاض التسرب الوظيفي من الملتحقين بالبرنامج3-4ت

%100%90%33نسبة انجاز منصة المودة التفاعلية1-5ت

%56100عدد اجتماعات متابعة استالم البوابات 2-5ت

%0%0%80نسبة رضا المستفيدين عن المنصة 3-5ت

%45100عدد البرامج التي تم تجديد ترخيصها4-5ت

%100%100%100نسبة عدم توقف الخدمات االلكترونية المدفوعة5-5ت

%100%75%75نسبة  تبسيط إجراءات العمل الداخلية6-5ت

%22100عدد البرامج التي تم التعاقد معها7-5ت

ERP67%66%99%نسبة كفاءة النظام وسهولة التعامل  مع نظام إدارة الموارد والمهام8-5ت

%98%93%95نسبة االستجابة لتنفيذ طلبات الصيانة الواردة9-5ت

%99100عدد تقارير الصيانة10-5ت

%93%83%90نسبة انخفاض اعطال الصيانة 11-5ت

80%
متوسط نسبة إنجاز
مؤشرات األداء



ية المنصة اإللكرتونية للحملة التوعو
استخدمها ال تدمنها#

176



رية برامج تقديم االستشارات األس

177

شارات تطبيق فزييتا لحجز مواعيد  االستشارات تطبيق منرتني لتقديم االست



برامج إدارة ومتابعة المشاريع

178



برامج إدارة العمليات الداخلية

179

برنامج رافد إلدارة العمليات الداخلية وإدارة الموارد البشرية 



 
 
ادياألداء االقتص: ثالثا



 
 
اديةاالستدامة االقتص: ثالثا

الهدف االسرتاتيجي
"يةتحقيق االستدامة االقتصاد"
"يةتنمية وتنويع إيرادات الجمع"

81%
مستوط أداء االستدامة

المالية



اديمتوسط األداء االقتص

81%

متوسط األداء 

18
2



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشررالمؤشرمز

%28%7%25نسبة مساهمة المتطوعين في خفض هيكل المصروف2-2ت
%5500008817516العائد المالي من الحملة التسويقية العامة لمتجر خير المودة1-1م
000العائد من تبرعات المعارض والموالت الثابتة2-1م

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

والخاصة
000

%75000800011(عضو منتسب ) تنمية إيرادات عضوية المودة 4-1م

000عدد المعارض الثابتة للتعريف وجمع التبرعات5-1م

000تعدد المعارض المؤقتة للتعريف وجمع التبرعات بالمستشفيات والموال6-1م

%181161عدد الزيارات التي تمت لكبار الداعمين والمانحين7-1م

%1523100عدد المانحين المستمرين بالتبرع السنوي للجمعية8-1م
%919100عدد البرامج المدعومة9-1م
%5360عدد الشراكات الموقعة لالستقطاع10-1م
%02501010100الحاليالعدد (  Bank)عدد األفراد المتبرعين باالستقطاع الشهري 11-1م
%0200228100الحاليالعدد  SMSعدد األفراد المتبرعين باالستقطاع الشهري عبر الـ 12-1م
%13100عدد الشركات المرخصة المستثمر بها13-1م

ة أداء االستدامة االقتصادينتائج مؤشرات 
2021حىت الربع الثالث 

183
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 



نسبة اإلنجازالمحققالمستهدفالمؤشرررمز المؤش

%11100عدد العقارات المؤجرة14-1م

%520333332106(أرباع السنة فقط 3) العائد المالي من المحفظة االستثمارية 15-1م

%13935611613683العائد المالي من االستثمار العقاري16-1م

%4375عدد األراضي التي تم تسجيلها باسم الجمعية17-1م

000عدد مشاريع المباني االستثمارية ومقر الجمعية المصممة هندسيا18-1م

%11100عدد تراخيص البناء 19-1م

%27100رععدد المنصات الحكومية المستهدف المشاركة فيها لنشر منتجات التب20-1م
%721100عدد المنتجات المستهدف ترويجها21-1م
%6000001995572100اإليرادات المستهدف تحقيقها22-1م
%100%8%10نسبة المصاريف اإلدارية إلى إجمالي المصاريف 23-1م
%100%92%80مصاريف البرامج واألنشطة إلى إجمالي المصاريف24-1م
%1600218722308537100إجمالي اإليرادات المحققة25-1م
%0%0%0نسبة العائد االقتصادي من التطوع15-3س

2021حىت الربع الثالث االقتصادينتائج مؤشرات األداء 

184
مؤجلال توجد بيانات% 69أقل من %89-%70تحقق من %100-%90تحقق من 

81%
متوسط نسبة إنجاز
مؤشرات األداء



اإليرادات والمصروفات

185

6,268,735
إجمالي اإليرادات
للربع الثالث

3,183,642
المصروفاتإجمالي 

للربع الثالث

22,296,857
إجمالي اإليرادات
حىت الربع الثالث

9,529,951 
المصروفاتإجمالي 

حىت الربع الثالث

-16%
المصروفات عنانخفاض 

نفس 
الفرتة من العام الفائت

24%
عن زيادة اإليرادات 
نفس 

الفرتة من العام 
الفائت

+140%
زيادة اإليرادات عن 

نفس 
الفرتة من العام 

الفائت

-25%
المصروفات عن انخفاض 

نفس 
الفرتة من العام الفائت



اإليرادات والمصروفات

186

%104
نسبة اإليرادات المحققة 

44%العاممستهدف من 
نسبة المصروفات 

مستهدف العاممن 



اإليرادات للربع الثالث

202120202019البيانم

585,00038,6100الموارد البشريةوزارة 1

002,158,517وزارة العدل2

38,58149,81827,345الزكاة3

156,47590,924241,758الوقف4

337,490305,147110,360تربعات متنوعة وصدقات5

4,923,600965,178343,409إيرادات دعم المبادرات 6

117,789311,65176,720إيرادات الربامج7

013,0000األعضاءاشرتاكات 8

30,72168,70914,165الوقفيةاالستثمارات 9

10
ومي تربعات منصات التربع الحك

وأخرى
79,08003,086

وزرارة العمل والتنمية 6,268,7361,843,0372,975,360اإلجمالي

اإلجتماعية

17.29%

وزارة العدل

37.41%

الزكاة

2.44%

الوقف

1.38%

تربعات متنوعة 

وصدقات

1.52%
إيرادات دعم 

الربامج 

19.47%

إيرادات األنشطة

0.76%

إشرتاكات 

األعضاء

0.20%

اإلستثمارات 

الوقفية

0.63%

ةالتربعات العيني

1.00%

تربعات منصات 

التربع الحكومي و

اخري

17.90%
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ثاإليرادات حىت الربع الثال

ية وزارة الموارد البشرية والتنم

االجتماعية

17.29%

وزارة العدل

37.41%

الزكاة

2.44%

الوقف

1.38%

تربعات متنوعة 

وصدقات

1.52%
إيرادات دعم 

الربامج 

19.47%

إيرادات األنشطة

0.76%

إشرتاكات 

األعضاء

0.20%

اإلستثمارات 

الوقفية

0.63%

ةالتربعات العيني

1.00%

تربعات منصات 

التربع الحكومي و

اخري

17.90%
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202120202019البيانم

3,365,2325,539,7891,746الموارد البشريةوزارة 1

5,995,1612,356,6797,276,501وزارة العدل2

429,3151,076,748332,319الزكاة3

378,403585,690739,395الوقف4

409,723631,787259,827تربعات متنوعة وصدقات5

8,043,2402,726,4033,047,925إيرادات دعم المبادرات 6

242,234945,901479,700إيرادات الربامج7

32,00035,00024,500األعضاءاشرتاكات 8

132,399213,34334,864الوقفيةاالستثمارات 9

329,9401,677,729103,320التربعات العينية10

11
ومي تربعات منصات التربع الحك

وأخرى
252,641109,0977,807

22,296,85715,898,16712,307,905اإلجمالي



م2021هـ وحىت الربع الثالث للعام 1432التدفقات النقدية منذ العام

1,506,944
2,937,2343,485,9443,845,244

8,961,007

15,471,791

7,884,240
9,757,870
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22,296,857
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المصروفات للربع الثالث

202120202019البيانم

268,344230,553121,000المصروفات  العمومية واإلدارية1
2,915,2983,560,0822,352,781مصروفات األنشطة2

3,183,6423,790,6352,473,781اإلجمالي

8,43%
نسبة المصروفات العمومية 

واإلدارية

91,57%
نسبة مصروفات األنشطة

190

4.89%6.08%8.43%

95.11%93.92%91.57%
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المصروفات العمومية واإلدارية  مصروفات األنشطة



الثالمصروفات حىت الربع الث

202120202019البيانم

837,961774,749348,705المصروفات  العمومية واإلدارية1
8,691,99112,013,1266,072,734مصروفات األنشطة2

9,529,95212,787,8756,421,439اإلجمالي

8%
المصروفات نسبة متوسط 

العمومية واإلدارية

92%
مصروفات متوسط نسبة 

األنشطة

191

5%6%8%

95%94%92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

201920202021
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مقارنة اإليرادات والمصروفات

202120202019البيانم

22,296,85715,898,17612,309,604اإليرادات1

9,529,95112,787,8756,421,439المصروفات2

12,766,9063,110,3015,888,165فائض الفترة

+29%
نسبة زيادة اإليرادات عن 

الفرتة من العام الفائتنفس 

-25%
عننسبة انخفاض المصروفات 

نفس الفرتة من العام الفائت
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