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تقرير األداء السنوي 2019
Annul Report 2019

شــارك فــي إعــداد التقريــر فريــق عمــل مــن جميــع اإلدارات والبرامــج بالشــراكة مــع إدارة 
المشــاريع والتميــز وفــق نمــاذج ومنهجيــات عالميــة فــي تحليــل البيانــات وتدقيقهــا 

ــراء ــق خارجــي مــن الخب ــق فري وبإشــراف مــن مجلــس اإلدارة وتدقي



المودة في
 17 عــــــام

مؤشر االستقرار األسري 
وفض النزاعات

األداء االستراتيجي
2017 - 2020 

ملخص األداء
2019

القضية والتأثير

األداء االجتماعي

األداء المؤسسي

األداء االقتصادي
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العمـــل الخيري 
في قلب القيادة

العمل الخيري من ركائز المجتمع وهو 
من أسـاس مـــا يمليه علينــــــا ديننــــــا

ديننا اإلسالمي الحنيــف دين متكامل 
وتعــاضــد وتآزر وشريعتنا اإلســالميــة 

تؤكد على العمل الخيري

6

تقرير األداء السنوي 



إللهامكم
فــي  إلهامكــم  ساهـــم 
ســعادة واستقــــرار أكثـــر 
أســـــــرة   35,000 مــن 
2019م. العــام  خــال 
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نطاق تقديم الخدمات

مناطق إدارية

محافظات بمنطقة مكة

قرى

دولة عبر االنترنت
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رحلة التميز

جائزة التميز الرقمي 2016
جائزة جـدة لإلبداع 2018

جائزة قيـادي األعمـــــال 2018 

جـــائـــزة التميـــــــــــــز في 
العمـــل الخيـــــــــري 2018

جائزة الشيخ خليفة
لإلمتيــــــــــــــــــــــــاز 2019

جـائـــزة المـشــروعــــات
الرائدة اجتمـــاعيا 2016

جائزة مكة للتميز 2017

جائـــزة الملك خالد 2017

فــازت المــودة بجــــائزة التمـــيز 
الرقمــي مــن وزارة االتصــاالت 
وتقنيــة المـــعـــلــومــــات علــى 

المملكــة. مســتوى 

الجائــزة  المـــودة  حققــت 
نظيــر العـــــديــــد مــن خدماتهــا 
المنفصلــة. لألســر  التنمويــة 

حصلــت المــودة علــى الجائزة عن 
فـرع المسؤولية االجتماعية.

حققــت المــودة الجائــزة فــي 
مجـــــــال المنشــــــآت الخيـرية 
المتمـيـــزة، قطاع المنشـــآت 
اإلجـتـــمـــــــاعية واإلغــــاثـــيـــة 

المتوســطة والصغيــرة.

حققــت المــودة الجائــزة نظير 
تحقيقهــا أعلى معاييـــــــــــــــــــر 
التميـــــز المؤسســي بتدقيــق 

مــن فريــق استشــاري.

حققــت جمعيــة المــودة جائزة 
المشــروعات الرائــدة اجتماعيا 
على مســـتــــــوى دول الخـليج 

بمجلــس التعــاون الخليجي

حققــت المــودة الجائــزة نظيــر 
ــاعي وذلــك  ــزها  االجتمــــ تمـــيـــ
اســتقرار  فــي  جهودهــا  نظيــر 

بالمنطقــة. األســرة  وتنميــة 

حصلـــت المـــودة علـــى المركـــز 
فـــي  تميزهـــا  نظيـــر  األول 
الممارسات اإلداريــة الحــديــثـــــة 
المنظمة  ووضــــوح استراتيجـية 
تمــــــيـــــــزها  إلـــى  إضـــــــــــــافة 
بوجــــــــود نظـم إدارية متـكــــاملة 
فيمـــا يخـــــــص مجلـــس اإلدارة 

الحوكمـــة. ولوائـــح 
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التميز عام 2019

شهادة أفضل بيئة عمل
GREAT PLACE TO WORK

طابقت الجمعية معايير أفضل بيئة عمل GPW ، من خالل 5 معايير و15 مؤشر لبيئة العمل
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التميز عام 2019

جائزة الشيخ خليفة لالمتياز

حصلــت الجمعيــة علــى الجائــزة فــي نســختها للعــام 2019 بأبوظبــي ، كمــا اســتفادت الجمعيــة 
مــن 49 فرصــة تحســين

11

تقرير األداء السنوي 



أعضاء الجمعية العمومية 2019

عمر بن زهير عبدالقادر 

أحمد بن علي المربعي

أحمد بن محمد باسودان

باسم بن مهدي الشريف

حسين بن محمد البار

وليد بن محمد الطويل

ياسر بن يوسف بكر

يوسف عمر كابلي

ماجد عبداهلل متبولي

خالد عابد قامة

صالح بن صالح العطاس

رويد بن مصلح الصواف

عبداهلل رياض جميل نور

علي بن محمد آل درعان 

أحمد خالد العريف

فهد بن جميل مؤمنة

محمد بن محمود الياس

هشام عبدالرحمن الخريجي

خالد بن احمد الحمدان

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية

عضو الجمعية العمومية
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فيصل بن سيف السمنودي

عبداهلل بن محمد بيومي أنس بن عبدالوهاب زرعه

محمد بن سعيد الغامديفيصل بن سليم المحمادي

زهير بن علي المرحومي 

عبد اهلل بن محمد المتبولي

فايز بن عبداهلل الحربي

فوزان عباس عبدالجواد

أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الثانية

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة  عضو مجلس اإلدارة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 

المشـــــرف المـــالي
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة 
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الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

اللجان

اللجنة العلمية

مكتب المدير العام المدير المالي المحاسب المالي

أخصائي تقنية المعلومات

أخصائي اإلمداد والخدمات 
اللوجيستية

مراسل

العمالة والسائقين

مدير االتصال المؤسسي 

برنامج الدراسات
واألبحاث األسرية

مدير المشاريع
سامي القرني

مدير الرعاية الوالدية لألسر المنفصلة

منسق مراكز شمل

مكتب تحقيق الرؤية

المستشار القانوني
مدير الخدمات المساندة أخصائي عاقات الموظفين

مصمم جرافيك

أخصائي عاقات عامة

أخصائية التوعية األسرية

المجلس الفخري

لجنة االستدامة االقتصادية
المدقق الداخلي

لجنة الحوكمة والشفافية المدير العام

أخصائي تنظيم 
فعاليات وملتقيات

مركز إسعاد المستفيدين

مدير
الاستدامة االقتصادية

أخصائي تبرعات لكبار 
وصغار المتبرعين

أخصائي تسويق
المبادرات واألوقاف

أخصائي تنمية الموارد المالية

المركز الرئيسي )أ(

أخصائي اجتماعي

أخصائي اجتماعي

أخصائي اجتماعي

مدقق قانوني

أخصائي قانوني

عامل النظافة والضيافة

حراس اآلمن

عامل النظافة والضيافة

الطائف مكة المكرمة

أخصائي
اجتماعي

أخصائي
اجتماعي

أخصائي
نفسي

أخصائي
نفسي

مدقق 
قانوني

مدقق 
قانوني

أخصائي اجتماعي

أخصائي اجتماعي

مدقق عدلي

عامل نظافة وضيافة

أخصائي اجتماعي

عامل نظافة وضيافة

فروع الرعاية الوالدية )ج( فروع المحافظات )ب(
فرع حي

فرع حي

فرع حي

فرع حي

منسق االستام والتسليم

منسق االستام والتسليم

منسق االستام والتسليم

منسق االستام والتسليم

فروع خدمات اليوم الواحد

منسقة الحماية واإلرشاد األسري

منسقة االصاح بمحكمة األحوال الشخصية

منسقة االصاح بالمحكمة الجزائية والفروع

مدير الحماية واإلرشاد
مديرة أكاديمية الحياة 

لتمكين المرأة

منسقة دورات
أخصائية توظيف

أخصائية إنتاج
أخصائية تمويل

منسق تدريب
منسقة تدريب
منسقة تدريب

مدير أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة األسرية
عبدالله الفيفي
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فريق العمل

محمد بن علي آل رضي

وليد عبدالقادر الرملي

د. إبراهيم جاللين إبراهيم

سامي عبدالرحمن القرني

عمر أمين مقصود

وليد بن محمد البطاح

عصام احمد العبد

نبيل بن محمد البسيسي

محمد بن مغبور الناشري

محمد بن درويس العمري

سميرة بنت زيد النهاري

عبدالرحمن بن أحمد زين

عبداهلل بن حسن الفيفي

عائشة علي شوك

محمد نبيه محمد بارود

المدير العام

مدير إدارة المشاريع والتميز

مديــر برنامــج تعزيــز مهــارات جــودة 
الحيــاة والبحــث والتطويــر األســري

مدير اإلتصال المؤسسي

مدير العمليات بمراكز شمل

السكرتير التنفيذي

المدير المالي

مديــر المــوراد البشــرية والخدمــات 
المســاندة

مدير برنامج الحماية واالرشاد وفض النزعات

مديــر برنامــج الرعايــة الوالديــة لألســر  
ــة ) شــمل ( المنفصل

منسقة اإلستشارات األسرية

أخصائي تبرعات صغار وكبار المتبرعين

أخصائي التدريب وتأهيل المختصين

مديرة أكاديمية الحياة لتمكين المرأة

محاسب مالي
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وليد أحمد أسعد

عبدالسالم كوتشير

أحمد تركي عابد الرفاعي

شوق محمد الحربي

فتيح بن سليمان الماحي

صديق شينيكال

أنس هيثم باعبداهلل

أروى حبشي األنصاري

الياس المصري

محمد البركاتي

أحمد عبداهلل الشهري

متعب المتيعب

أخصائي تقنية المعلومات

عامل ضيافة

أخصائي مكاتب أمامية

أخصائية التدريب المهني

أخصائي الشؤون اإلدارية

سائق الجمعية

الرؤية  أحكام  تنفيذ  شمل  مراكز  منسق 
والزيادة والحضانة 

أخصائية التدريب والتطوير األسري

أخصائي مكاتب أمامية

أخصائي مكاتب أمامية

أخصائي اجتماعي

أخصائي مكاتب أمامية

فريق العمل

16

تقرير األداء السنوي 



غدير عبدالرحيم األنصاري نايف صالح العبيليأنس سعد القرشي
أخصائية التدريب والتطوير األسري أخصائي مكاتب أماميةأخصائي التدريب والتطوير األسري

عبداهلل الذبياني

رهف خرشان غادة المشعل

نادية بنت محمد لقمانأحمد محمد زين
ســكرتير اإلرشــاد واإلصــاح 

والتحكــم االأســري

أخصائية مركز إسعاد المستفيدين أخصائية مركز إسعاد المستفيدين

مصممة جرافيكأخصائي مكتب المودة في األحوال الشخصية 

فريق العمل
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استراتيجية استقرار األسرة 2020-2017

األسر الناشئة

األسر المنفصلة

الجهات المعنية والمختصون

األسر غير المستقرة

األسر المستقرة

الرسالة

الرؤية

نلتزم بتمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامة تسهم في  تقوية روابط األسرة واستقرارها

أن نكون أنموذجًا عالميًا في تحقيق سعادة األسرة واستقرارها

مـــــــن خـــــــال تنميـــــــة ثقافتهــم األســـــــرية ومهـــــــاراتهم 
المجتمــع فــي  مشــاركاتهم  وتعزيــز  الحياتيــة 

األبويــن  انفصــال  بعــد  لألبنــاء  وآمنــة  أســرية صحيــة  بيئــة 
ــرام المتبــادل  وتعــزز قيمهــم األســرية وتحفــز  يســودها االحت

قدراتهــم  اإلبداعيــة

المرجــع األول لقضيــة األســرة والمســاهمة فــي طــرح أفضــل الحلــول االســتراتيجية فــي تحقيــق أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي المتعلقــة باألســرة وتأهيــل 
أفضــل الكفــاءات  مــن المختصيــن

هــي أســرة غيــر قــادرة علــى مواجهــة التحديــات لديهــا اضطرابــات أو معوقــات 
فــي  نتيجــة ضعــف  مشــكاتها  حــل  علــى  قــادرة  وغيــر  اســتقرارها  تهــدد 

التواصــل والتفاعــل والتقديــر بيــن األبويــن و مــع األبنــاء

أسر مؤثرة في استقراراألسرة وسفيرة  لرسالة المودة

35

20

15

25

5

إنمائيعــــــــالجيوقـــــــــــائيمحاور العمل

فــي  اإلسهـــــــام 
وارشــاد  تمكيــــــن 
األســرة مــن خــال 
تنمويــة  مبــادرات 

مســتدامة

منظــــــومة  بنـــــــاء 
قيــــــــــاس النتــــــائج 
إلــى  للوصـــــــــــول 
ــايير  أعلى معــــــــــــــــ
ــز المؤسســي التمي

ــوث  ــداد بحــــــــــ إعــــــ
ــات تســهم  ودراســـــ
فــي بناء التشــريعات 
واألنظمــة األســرية

علــى  األثــر  تعظيــم 
المستفيـــــــــــــــــدين 
وتحقيـــــق رضــــــــــــا 
المصلحــة أصحــاب 

تعظيـــــم المنفعــــــة 
ــا وتحقيــــــــــق الرضــــ

ضمان اســتدامة مالية مصادر 
دخــل ثابتة قابلة للنمو

البعد الماليأصحاب المصلحة

قــــــــــدرات  تنميــــــة 
المختصيــــــــــن فــي 
مجــــــــــال التنميــــــة 
األســــــرية وفــــــــــق 
المعاييــر المعتمــدة

تنمية مصـــادر دخـــــــــل 
ثابتـــــــــــة للـــــــوصـــــول 
لاستدامة االقتصادية.

المستفيدون
اجتذاب المستفيدين وكسـب رضاهم وتلبية احتياجاتهم
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استراتيجية استقرار األسرة 2020-2017

بناء الشراكات

فريق عمل عن بعد ممكن 
ومؤهل لرصد الظواهر 
المتعلقة باألسرة وبناء 

التقارير العلمية

االحترافيةالمبادرةالموثوقيةالشفافيةالخصوصية

بناء منظومة قياس
النتائج للوصول إلى
التميز المؤسسي

وجود صف ثاني من 
القيادات قادر على تحقيق 

األهداف

وجود فريق عمل متكامل
لديه الخبرة في تقديم

الخدمات

بيئة عمل محفزة تشجع
على االبتكار واإلبداع

منصة تعليم ذاتي للتدريب 
األسري تحقق للوصول 
للعالمية باللغة  العربية 

واإلنجليزية

برنامج إلكتروني يحقق 
الترابط والتكــــــامل بين 

الخدمات وسهولة تقديم 
الخدمة للمستفيدين

تكوين قاعدة بيانات من
الباحثين المختصين باألسرة
 والتعاقد معهم وفق الئحة

 الباحثين المعتمدة

التحسين المستمر

االستدامة

التسويق

مهارات  البحث والتحليل

بناء وادارة فرق العمل

التميز المؤسسي

إدارة األداء

المصلحـــة  ـــاب  ـ ـ ـ ـ ـــدين وأصحـ ـ ـ ـ ـ ـ المستفي لرضـــا  ـــر تحقيقـــا  األكث والوســـائل  اإلجـــراءات 
ـــة المالي واالســـتدامة 

الثقافة المؤسسية واإلدارية والـتنظيمية ومعــدالت التدريب والتربية للعاملين

المهارة والمعرفة

بيئة العمل

البناء القيمي 

بنـــــــــــاء شــراكات 
اســتراتيجية فاعلــة

ــق  ــر وتطبيـــ تطويــــــ
واللوائــح  األنظمــة 
واإلجــراءات اإلداريــة 

والماليــة

بناء الصـــــــــــــورة 
الذهنية للجمعية

التحسين  المستمر
للعمليات  والخدمات

تطوير البحوث
والـــــــــدراسات

بنـــــاء منتجـــــات 
تسويقية لصغار 
المتبــــــــــــــــرعين

العمليات الداخلية

التعلم والنمو
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عداد احتياجات األسرة  2019-2020

االستعداد للزواج

 دليــل اختيــــار الزوجــة 
)للرجــال ( ودليــل تقييــم 

الخــــاطــــب ) لإلنــاث(

 الحملــــــة التسويقيــة 
لــــــــــــدورة المقبـــــــلين 

ــزواج . علــى الــــــــــ

 فعـــــاليـــــة تنشيــــــــــط 
وتجـــــديــــــــــد الحب .

 مقيــــــــاس العــــــــاقة 
الزوجية

برنامج األسرة المتوازنة: 

 محـــــور التوعيــــة: 
حملة إعـــــاميـــــة لــــرفع 
الـــــوعي في مـــــا يتعلـق 

بالتخطيط المالي. 

محــــور القــــــدرة: 
توفير تطبيـــــق إلكتروني 
متخصص في التخطيط 
المــــــــــالي لألســــــــــرة. 

محور الفرصة: 
تقـــــــــــديـــــم خـــــدمـــــات 
استشــــــارات مـــــاليـــــــــة 

مخصصة للزوجين .

دليل األنشطة األبناء: 

تـــــوضـــــــح  منصـــــــة   
األنشطـــــــة الاصفيـــــــة 
المتوفـــــــرة التــي يمكــن 
ــاء فيهــا  تســجيل األبنــــــــــ
المدرســة أوقــات  خــارج 

برنامج رحلة الطاق 
الناجح: 

 بـــــرنامج شـــــامل يأخــذ 
المطلــــــــق أو المطلقــــــة 
رحلــــــة متعــــــدة  فـــــــــــي 
المراحــل للوصــول لمرحلة 

االســتقرار .

االنفصال الناجحتربية األبناءالتخطيط األسريالعالقة األسرية

60%60%70% 65%54%56% 56% 40% 32%32%

مؤشـــــرات أهــــــــــــــم االحتياجات

مؤشـــــرات أهــــــــــــــم االحتياجات

أفكار المبادرات

االستعداد للزواج

الحاجة لزيادة الوعي
الحاجة لبناء القدرات

  الحاجة لتوفير الفرصة

متوسط الموافقة 
على عبارة : أنا 
سريع اإلنفعال

متوسط الموافقة 
على عبارة : أقضي 
أوقات كافية مع 

شريك حياتي للعمل 
على أنشطة مشتركة

لم يطلعوا على أية 
مواد تثقيفية عن 

الزواج

تبادلوا الحوار 
والنقاش الهادئ 
أربع مرات أو أقل 
خال الست شهور 

الماضية!

متوسط الموافقة 
على عبارة : لدى 

أسرتي خطة واضحة 
للمصروفات الشهرية

متوسط الموافقة 
على عبارة : 

أساعد أبنائي على 
ممارسة الرياضة

ضربوا أبنائهم 
ضربًا مؤلمًا خال 

الثاثين يومًا 
الماضية

متوسط الموافقة 
على عبارة : كانا 
يتحمل مسؤولية 

أبنائنا

 حصل لهم نزاع 
بسبب األبناء

اضطروا لإلستاف 
ولو لمرة واحدة على 
األقل لدفع فواتير 

المنزل

االنفصال الناجحتربية ورعاية األبناءالعاقات األسرية اإلدارة والتخطيط األسري
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هــم المقبلــون والمقبــات علــى 
األســر  إلــى  باإلضافــة  الــزواج، 
الناشــئة فــي الســنوات الســتة 
األولــى مــن الــزواج، حتــى تصــل 
واالســتقرار  النضــج  لمرحلــة 

األســري.

علــى  قــادرة  واعيــة  أســرة  هــي 
حــل مشــكاتها وإيجــاد الحلــول 
المختلفــــــــة، وتتمتـــــــع بنضــج 
اجتماعــي،  واندمــاج  ســلوكي، 
ومشــاركة فــي تنميــة المجتمــع.

هــــــــي الجهـــــــات الحكــــــــومية 
واألهليــة واألفــراد المختصــون 

األســرة بشــؤون 

جيــل مــن األســر الواعيــة ، تملــك 
ثقافــة أســرية جيــدة، ومهــارات 
فــي  تعــزز مشــاركاتهم  حياتيــة، 

المجتمــع

أســر مؤثــرة فــي اســتقرار األســرة 
وســفيرة لرســالة المــودة.

 ، األســرة  لقضايــا  األول  المرجــع 
واإلســهام فــي طــرح أفضــل الحلــول 
االســتراتيجية فــي تحقيــق أهــداف 
برنامــج التحــول الوطنــي المتعلقــة 
باألســرة، وتأهيــل أفضــل الكفــاءات 

مــن المختصيــن.

أســرة واعيــة ومتماســكة، قــادرة 
علــى مواجهــة التحديــات

بيئــة أسريـــــــة صحيـــــــة وآمنــة 
ــوين  ــاء بعــد انفصــال األبـــــ لألبن
يســودها االحتــــــــرام المتبـــــــادل 
وتعــزز قيمهــم األســرية وتحفــز 

اإلبداعيــة. قدراتهــم 

هــي أســرة غيــر قــادرة علــى مواجهــة 
أو  اضطرابــات  لديهــا  التحديــات 
معوقــات تهــدد اســتقرارها، وغيــر 
قــادرة علــى حــل مشــكاتها؛ نتيجــة 
والتفاعــل  التواصــل  فــي  ضعــف 
والتقديــر بيــن األبويــن أو مــع األبناء.

أبويــن  هــي األســرة المكونــة مــن 
وأبنــــــاء، وتــم االنفصـــــــال بينهمــــــا 
بســبب اضطرابــــــات أو نزاعــــــــــات 

يســتمر تأثيرهــا بعــد االنفصــال.

خارطة األثر

األسر الناشئة

الجهات المعنية المختصوناألسر المستقرة

األسر المنفصلةاألسر غير المستقرة

األثر

األثراألثر

األثراألثر

35

515

2520
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مبادرات وبرامج الجمعية

المساهمة في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة

المحاور

المحاور

المحاور

الوقائي

العالجي

اإلنمائي

األسر الناشئة

األسر غير المستقرة

تعزيز مهارات ودة الحياة

برنامج الحماية واإلرشاد وفض النزاعات

برنامج تأهيل وتطوير المختصين

 اختيار شريك الحياة تأهيل المقبلين على الزواج
 إدارة الحوار األسري  إدارة الغضب األسري

 التوازن بين العمل واألسرة
 األبوة اإليجابية  التربية الوالدية   

 تعزيز العاقة الوالدية لألبناء
 التخطيط األسري  بناء األم القائدة  

 الطاق الناجح  إدارة ميزانية األسرة 
 رائدات لتمكين المطلقات

 اإلرشاد بالمقابلة  اإلرشاد الهاتفي  
 فض النزاعات  اإلرشاد اإللكتروني 

 اإلصاح والتحكيم

 أساسيات الخياطة  تصميم األزياء  
 خياطة العبايات  خياطة الشراشف  
 صناعة الصابون  الديكوباج  

 صياغة المجوهرات  الطباعة على المابس 
 تنسيق الورد  صناعة السبح  
 الفوتوشوب  ابتكار توزيعات الهدايا 

 المطبوعات التجارية
 تصميم االنفوجرافيك لغير المحترفين

 التصوير االحترافي  صيانة الجوال  

 تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة
 التوثيق العدلي   نقل الحضانة  

 االستشارات القانونية لألسر المنفصلة

 إعداد المرشد األسري  دبلوم اإلرشاد األسري    
 المدرب المعتمد في تعزيز مهارات جودة الحياة  إعداد المصلح األسري والمحكم األسري  

 تأهيل الباحثين واالخصائيين

برنامج أكاديمية الحياة لتميكن المرأة

برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة

األسر المستقرة

األسر المنفصلة

الجهات المعنية والمختصين

المستهدفون

المستهدفون

المستهدفون

البرامج

البرامج

البرامج

الخدمات

الخدمات

الخدمات
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المــودة في

عـــــــــــــــــــامًا



المودة 17 عام
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380,421
إجمــــالي عـــــــــدد المستفيــــــدين
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القضية والتأثير



الزواج والطالق في المملكة
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نسبة الطاق إلى الــــــزواج 9 سنوات

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء , وزارة العدل

عدد حاالت الطالق والزواج 9 سنوات



إحصائيات القضية في منطقة مكة
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-12,67

1,98%

-16

150k

متوسط انخفاض حاالت الطاق 
 بمنطقة مكة خال 4 سنوات

متوسط نمو عدد األسر بمنطقة 
مكة الطالق 4 سنوات

متوســط انخفــاض المشــكات 
بمنطقــة  بالمحاكــم  األســرية 

مكــة  خــال 4 ســنوات

 عدد األسر المستفيدة 
من خال الجمعية خال

 4 سنوات

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء , وزارة العدل , جمعية المودة



مؤشر القضايا األسرية
بمنطقة مكة المكرمة 2019 - 2016
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معدالت االنخفاض والنمو

معدل النمو لألسر بمطقة مكة المكرمة

معدل انخفاض المشكات األسرة بالمحاكم بمطقة مكة المكرمة

معدل انخفاض حاالت الطاق بمطقة مكة المكرمة

01

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ، وزارة العدل
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تقرير األداء السنوي 

عدد األسر بمنطقة مكة المكرمة

المشكات األسرية بالمحاكم

عدد حاالت الطاق

مؤشر القضايا األسرية
بمنطقة مكة المكرمة 2019 - 2016

عدد حاالت الطالق والمشكالت إلى عدد األسر بالمنطقة02

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ، وزارة العدل



مؤشر القضايا األسرية
بمنطقة مكة المكرمة 2019 - 2016
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تقرير األداء السنوي 

نسبة مستفيدي الجمعية إلى إجمالي عدد األسر بالمنطقة

نسبة عدد مستفيدي الجمعية إلى إجمالي عدد المشكالت األسرية بالمنطقة

متوســــــــط األســــــــر 
ـــن  ـــدة مـــــ المستفيـــــ
ــى  ــة إلـــــــــــ الجمعيــــــ
إجمالــــــــي األســـــــــــــر 

. بالمنطقـــة 

متــوســـــط عـــــــــــــدد 
ـــدة  ـــر المستفيــ األســ
مـــــــــــن الجمعيـــــــــــة 
مـــــن إجمالـــــي عـــــــدد 
ــواردة  ــكات الـ المشـ

لمحاكـــم األحـــوال

03

04

المصدر : الهيئة العامة لإلحصاء ، وزارة العدل

 4.3%

 47.88%
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مؤشر القضايا األسرية
بمنطقة مكة المكرمة 2019 - 2016

نسبة الطالق إلى عدد األسر بالمنطقة

نسبة الطالق إلى الزواج

سلسلة

متوســـــــط نســــــــبة 
ـــدد  الطـــاق إلـــى عــــــ

األســـــر بالمنطقـــــة

ـــة  ـــط نسبـــ متــــــوســـ
الطـــاق إلـــى الـــزواج

05

06

 1.7%

25%



أنواع المشكالت األسرية 
بمحاكم المنطقة 2019

إجمالي عدد المستفيدين

33

تقرير األداء السنوي 

ق
طا

ت 
ثبا

ا

قة
نف

ى 
عو

د

اح
نك

خ 
س

 ف
وة

دع

نة
ضا

 ح
ى

عو
د

هم
غير

و 
د أ

وال
ة أ

يار
ة ز

عو
د

اج
زو

ت 
ثبا

إ

صر
لق

ة ا
ضان

 ح
ل (

ناز
/ ت

ت 
ثبا

) إ

ة 
وج

ن ز
سك

ى ل
عو

د
هم

حو
ون

د 
وال

وأ

ق
طا

ت 
ثبا

ى ا
عو

د

ين
لغ

 با
الد

 أو
ضم

ى 
عو

د

مي
س

ب ر
طل

 -ب
لة

عا
ت ا

ثبا
ا

جة
زو

 ال
ياد

نق
ب ا

طل

ة 
وج

الز
دة 

عو
ب 

طل
ى 

عو
د

ية
وج

الز
ت 

لبي
ى ا

إل

ته
ثبا

و إ
ع أ

خل
ب 

طل
ى 

عو
د

جة
زو

ة 
جع

مرا
ت 

ثبا
ا

ق
صدا

ى 
عو

د

ية
هائ

 ان
س /

ما
الت

ضل
 ع

ى
عو

د

جة
زو

ة 
لع

خا
 م

ت
ثبا

إ

ة 
فق

ة ن
ياد

ة ز
عو

د

ن 
 م

رة
ش

عا
 م

رة
ش

عا
 م

ى
عو

د
جة

زو
 ال

ضد
ج 

زو
ال

قة
نف

ف 
قا

 إي
ى

عو
د

ى 
عل

ة 
ض

عار
 م

ى
عو

د
ق

طا
ك 

ص

لي
 و

ون
بد

ج 
وي

 تز
ى

عو
د

قد
لف

ح ل
كا

خ ن
س

 ف
ى

عو
د

ين
وج

الز
ن 

 بي
ق

فري
ة ت

عو
د

فسخ نكاح إثبات طاق حضانةدعوى نفقة

21%13% 16%

380,421

 11%
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مؤشر فض النزاعات والصلح 
خالل 17 عام

متوسط فض النزاعات
بينما معيار الصلح العالمي

40% 59%
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تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 

منهجية القياس في 
المودة



منهجية القياس في
المودة
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تقرير األداء السنوي 

األداء االجتماعي

بطاقة األداء المتوازن

 المستفيــــــــــــدون
 أصحاب المصلحة

 نتائج األعمال نتائج المجتمع المالي

 العمليات الداخلية
 الشــــــــــــراكات القيـــــــــــــــادة

 نتائج العاملين  التعلـــــم والنمــــو
 االستراتيجية
 العـــــــــاملون

 العمليات والمنتجات 
والخدمات

 نتائج المتعاملين

 النتـــــــــــــــــــــــــائج
 رضا المستفيدين

 األثـــــــــــــــــــــــــر
 التأثير في المجتمع

 مؤشر السامة المالية
 مؤشر نمو اإليـــرادات
 مؤشر كفاءة االنفـــاق
مــــؤشر االستــــــدامـــة 
االقتصـــــــادية والبيئيـــة

 األداء االستراتيجي
األداء التشغيلي
فرص التحــسين
أداء العـــــــامليــن

قيـاس التميز المؤسسي

منهجية التغيير EFQM معايير التميز المؤسسي األوروبي

األداء المؤسسي

األداء االقتصادي
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تقرير األداء السنوي 

األداء االستراتيجي
 2019-2016



ملخص األداء االستراتيجي
وفق األهداف االستراتيجية
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تقرير األداء السنوي 

 79%

 79%

متوسط األداء
االستــــراتيجي



قيـــــــاس تحقيـــق األهـــداف 
االستراتيجية ومؤشرات األداء

40

تقرير األداء السنوي 

الهدف االستراتيجي

اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل مبادرات 
%79%79%80%77تنموية مستدامة

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة 
%86%91%97%70األسرية

تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق 
%67%79%68%55المعايير المعتمدة

%85%87.80%84%83تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب المصلحة

%88%90%87%86تحقيق التميز المؤسسي

%61%88%44%50تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول إلى االستدامة االقتصادية

%76%76%74%77بناء شراكات استراتيجية فاعلة

%99%100%100%98تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية والمالية

%99%100%99%99بناء الصورة الذهنية للجمعية

%91%94%94%86التحسين المستمر للعمليات والخدمات

%82%75%100%71تطوير البحوث والدراسات

%72%56%90%70بناء منتجات تسويقية للمتبرعين

%81%94%77%72المهارات والمعارف

متوسط اإلنجاز201720182018

نسبة اإلنجاز



قيـــــــاس تحقيـــق األهـــداف 
االستراتيجية ومؤشرات األداء
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تقرير األداء السنوي 

الهدف االستراتيجي

تكوين قاعدة بيانات من الباحثين المختصين باألسرة والتعاقد 
%90%100%100%70معهم وفق الئحة الباحثين المعتمدة

تطوير برنامج إلكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات 
%56%48%21%98وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن بعد

منصة تعليم ذاتي للتدريب األسري تحقق الوصول للعالمية 
%19%45%11%0باللغة العربية واإلنجليزية

%90%96%74%100بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واإلبداع

%87%84%78%100فريق عمل متكامل لديه الخبرة في تقديم الخدمات

%71%100%75%38بناء صف ثان من القيادات قادر على تحقيق األهداف

%83%100%100%50بناء منظومة قياس النتائج لتحقيق التميز المؤسسي

%100%100%100%100البناء القيمي

متوسط اإلنجاز201720182018

نسبة اإلنجاز



.BSC الفجوة االستراتيجية وفق

المستفيدون 

المستفيدون المحقق 

أصحاب 
المصلحة

البعد 
المالي العمليات

الداخلية

التعليم
والنمو
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تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 

ملخص أداء 2019

أثــــــرنتائجمخرجات



ملخص عطاء المودة للعام 2019 م
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تقرير األداء السنوي 

إجمـــالي عدد 
المستفيدين

 برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة األسرية 

 برنامج تأهيل المختصين

 برنامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة

 برنامج الحماية واإلرشاد واإلصاح األسري

 برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة

 برنامج البحوث والدراسات

إجمـــالي عدد 
الخـــــــــدمات خــــدمةأســــــرة

األداء العام

35,993

14,535

265

2,205

14,925

4,000

2

5,755

20,895

11,908

31

503

2,571

754

2,300

32

243

241

164

14%

16

13

89

59%

3

75,807

مستفيد ومستفيدة

مختص ومختصة

مستفيدة وتحويلهن 
من االحتياج إلى اإلنتاج

أســــــــــــــــــــــــرة

أســــــــــــــــــــــــرة

دراسة أسرية

تأهيل المقبلين 
والمقبات على الزواج

جلســــة استشارية 

خدمة

باحث وباحثة 

مستفيدة تم تأهيلهم
الضمان االجتمــــاعي

طالب وطالبة

طفل في خدمات العــــاج 
السلوكي والتهيئة والتدرج 

استشارة قانونية 

خدمة بحثية

مستفيــــدة تم تأهيلهم
بمهارات إدارة المقاصف 

من نزالء ونزيات
السجون

طفل في خدمات استشارات
االحتياجات الخاصة 

نسبة خفض النزاعات
والصدامــــــــــــــــــــــات 

مشـــــــاركــة في الملتقـيـــــــات 
والمؤتمرات والندوات العلمية 

مستفيـــــدة تــــــــــــم
توظيفهــــــــــــــــــــــــــم

مستفيد من ذوي
اإلعاقة السمعية

نسبة الصلح

فعاليـــــات ترفيهية لألبناء



ملخص عطاء المودة للعام 2019 م
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تقرير األداء السنوي 

5
97,7%

88,44%

4.8%

90%

60

86%

13

91%

2

23

 6.9 M

29

1

93%

87.25%

محاور توعوية

معيار السامة المالية

نسبة مصروفات األنشطة

نسبة المصروفات العمومية 
واإلدارية

متوسط نسبة إنجاز مخرجات
الخطة التشغيليـة 

انفوجرافيك توعوي

متوسط نسبة إنجاز بطاقة
األداء المتوازن 

معرض تفاعلي وتوعوي

نسبة االستجابة عبـر مركز
إسعاد المستفيدين 

أمسية أسرية

زيارة للتبادل والنقل المعرفي 

مشاهد ومتفاعل على 
قنوات التواصــــــــــــــــل

شراكة استراتيجية وشراكة دعـم

جائزة الشيخ خليفة لامتيـاز
في األداء المؤسسي

معيار الشفافية واإلفصاح 

معيار االلتزام واالمتثال 

برنامج
 التوعية

األداء 
االقتصادي

األداء 
المؤسسي



نتائج قياس رأي أصحاب المصلحة ومؤشرات 
الجودة لخدمات الجمعية للعام 2019م
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 قياس رأي أصـحـاب المـصـلـحـــة  

 معالجة الشكاوى والمقترحات 

 نتائج قياس فرص التحسين نتائج قياس مؤشرات الجودة

 سرعة استجابة مركز العناية بالمستفيدين

نسبــــــــة رضــــــــــــا 
أصحاب المصلحة

نسبــــــــة رضــــــــــــا 
المستفيـــــــــــــدين

نسبــــــــة رضــــــــــــا 
المـــــــــــــــــــــــانحين

نسبــــــــة رضــــــــــــا 
أعضــــاء الجمعيـــة

نسبــــــــة رضــــــــــــا 
العــــــــــــامليـــــــــــن

88%88.77%86%85%90%

نسبة معالجة 
الشكـــــــــــاوى

عدد الشكاوى

إجمالي المكالمات 
الوادرة

إجمالي الحجوزات

نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية

مدة معالجة الشكاوى

نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية

نسبة تحقيق الخدمات لمعايير التميز المؤسسي

عدد المكالمات التي
تمت معالجتها

حجز استشارة أسرية

عدد المكالمات التي
لم يتم معالجتها 

حجز عيادة عالج 
اضطرابات الطفولة

95%23,028

7,077

86%

100%

94%

96%

20,851

5,610

2,177

2,177 70

نسبة اإلنجاز

فرصة تحسين

43%

101



نتائج دراسة قياس األثر االجتماعي

نتائج قياس رأي أصحاب المصلحة ومؤشرات 
الجودة لخدمات الجمعية للعام 2019م
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 الهدف من الدراسة

 مجتمع الدراسة

 أدوات الدراسة

 نسبة األثر والتغيير اإليجابي

 منهجية الدراسة

التدريب والتطوير
األسري

اإلرشاد واإلصالح
األسري

شمل لتنفيد أحكام
الرؤية والزيارة

أكاديـــمــــة الحياة
لتمكين المرأة

البحوث والدراسات
األسرية

عدد العينة

اتصال
هاتفي

عائد االستثمار 
SROI االجتماعي

منهجية المسح 
االجتمــــــــــــاعي

مقابات
معمقة

سنة تطبيق 
الدراسة

يــــــــــــوم فترة 
تنفيذ الدراسة

عدد البرامج عدد الفريق البحثي
من خارج الجمعية

التعــــرف على مستوى األثــــــر اإليجـــابي 
لــدى المســتفيدين من خدمات المــــودة.

اكتشــــــــــاف الفجــــــــــوات بالخدمــــــــــات 
مــــن أجــــــــل التحسيــــــــن والتطـــــــــــوير.

نسبة التغيير اإليجابي لدى 
المستفيـــدين من خدمــات 
الجمعية في العام 2018 م

93%78%70%92%87%

1,0972018905 6

 84%

 عدد فرص التحسين للعام 2020م
فرصة تحسين جديدة

من جائزة الشيخ خليفة لالمتياز 49



نتائج دراسة قياس األثر االجتماعي
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تقرير األداء السنوي 

SROI  معدل العائد االجتماعي على االستثمار 2017 المقارنة مع العام 

 مقارنة األثر

 مقارنة إجمالي العائد مقارنة إجمالي األثر

التدريب والتطوير 
األسري

ريالريال

ريال

أكاديمية 
الحيـاة

لتمكين 
المرأة 
2018

البحــوث
والدراسات
األســــرية

2017

البحــــوث
والدراسات
األســــــــرية

2018

شمل لتنفيذ
أحكام الرؤية
والزيــــــــــــارة

2017

شمل لتنفيذ
أحكام الرؤية
والزيــــــــــــارة

2018

اإلرشاد 
واإلصالح
األســــري

2017

ريال

اإلرشاد 
واإلصالح
األســــري

2018

التدريب 
والتطوير
األســـــري

2017

التدريب 
والتطوير
األســـــري

2018

ريال

ريال

اإلرشاد واإلصالح
األسري

نسبة األثر في 
2018

نسبة األثر في 
2017

95% 93%

64%
78%

62.7%
70%

87%
94%

84%

20182018 20172017

1.84

1.79 79%

92%
100%

80%

60%

40%

20%

0%

شمل لتنفيد أحكام
الرؤية والزيارة

أكاديـــمــــة الحياة
لتمكين المرأة

البحوث والدراسات األسرية

1.931.78

1.701.92

1.87

79%84%

100%100

80%80

60%60

40%40

20%20

0%0
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األداء االجتماعي
2019



قياس مؤشرات األداء االجتماعي

51

تقرير األداء السنوي 

المؤشر

%151101453596عدد المستفيدين من برامج تعزيز مهارات جودة الحياة

%11002205100عدد المستفيدات من برامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة

%196151492576عدد المستفيدين من برامج وخدمات الحماية واإلرشاد وفض النزاعات

%29526589.83عدد المستفيدين من برامج وخدمات تطوير البرامج والمختصين

%9784000100عدد المستفيدين من برامج ومدير خدمات الرعاية الوالدية

%202000690000100عدد المستفيدين من برامج وخدمات التوعية األسرية

%151101492598.78عدد خدمات التعليم والتدريب األسري المقدمة لألسر المستفيدة

%11002205200عدد خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة المقدمة للمستفيدات

%247082089584.57عدد خدمات اإلرشاد واإلصالح األسري المقدمة لألسر المستفيدة

%29526589.83عدد خدمات تطوير البرامج والمختصين المقدمة لألسر المستفيدة

%1080011908100عدد خدمات الرعاية الوالدية المقدمة لألسر المستفيدة

نسبة خفض الصدامات والنزاعات بين األسر المستفيدة من برنامج مدير 
%56%14%25خدمات الرعاية الوالدية

عدد األطفال الذين تم تقديم خدمات التهيئة والتدرج وعالج الصدمات 
%300754251النفسية باللعب لهم

%78.67%59%75نسبة حاالت الصلح بين المستفيدين في برامج اإلرشاد واإلصالح األسري

نسبة االستقرار األسري لدى المستفيدين من برامج  التعليم والتدريب 
%95%95%96األسري

00%80نسبة زيادة وعي المستفيدين من برنامج التوعية األسرية )وعي(

%1313100عدد مستفيدات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة الالتي تم توظيفهن

نسبة اإلنجاز المحققالمستهدف

متوسط األداء               92%



قياس مؤشرات األداء االجتماعي
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تقرير األداء السنوي 

المؤشر

%5240عدد الدارسات األسرية

%1212100عدد الجهات التي تم إرسال الدراسات والبحوث إليها

%11100عدد الجهات التي تم تنفيذ دراسات أسرية لها

%603253عدد خدمات اإلرشاد البحثي لطالب الدراسات العليا

%807593عدد زوار المكتبة األسري

%603151.67عدد المختصين الذين تم تنمية قدراتهم

%353394.29عدد الشراكات المبرمة الفعالة

%5500400072.73عدد الساعات التطوعية الممارسة من المختصين داخل الجمعية

%904651.11عدد المتدربين ميدانيًا من طالب الدراسات العليا

نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدين من برامج التعليم والتدريب 
%100%93%85األسري

نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدين من برامج اإلرشاد واإلصالح 
%91.76%78%85األسري

%100%70%70نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية 

نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدين من خدمات بحوث وتطوير 
%100%87%85األسرة 

%100%92%80نسبة التغير اإليجابي في سلوكيات المستفيدات من األكاديمية

%5240عدد الدارسات األسرية

نسبة اإلنجاز المحققالمستهدف

مؤشر أداء 32



إجمالي عدد المستفيدين
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35,993

48% 52%

المحقق

شـــــــــاب وفتـــــــــاة
من 13 – 22 سنة

طفــــــــل

المستهدف

25791036

%8045%
نسبة الزيادة عن العام الفائت

نسبة اإلنجاز من المستهدف



نسبة المستفيدين
وفـــــــق البــــــرامج

نسبة أثر البرامج
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2019

2018

تعزیز مھارات
جودة الحیاة

تعزیز مھارات
جودة الحیاة

تأھیــــــــــــل
فكرالمختصین أكادیمیة الحیاة 

لتمكین المرأة

أكادیمیة
الحیـــــــاة

الحمایة واإلصاح 
األسري

الحمایة واإلرشاد 
وفض النزاعات

شمل لتنفیذ أحكام 
الرؤیا والزیارة

شمل لتنفیذ أحكام 
الرؤیة والزیارة

84% متوسط نسبة
أثر البـــــــــرامج
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أداء برنامج تعزيز مهارات 
جــــودة الحيــاة األسرية

2019



عن البرنامج

57
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يهدف برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة األسرية إلى

 المســاهمة ف تحقيــق الســعادة األســرية كأحــد أهــم مقومــات برنامــج جــودة الحيــاة والتــي ال تكتمــل إال باكتمــال الصحــة النفســية 
ــق  ــي تســاهم فــي تحقي ــج األســرة بعوامــل النجــاح الت ــط األســرية وتزوي ــز الرواب ــة للفــرد واألســرة، وذلــك مــن خــال تعزي والمجتمعي
التــوازن واالســتقرار األســري والمالــي وتعزيــز القيــم األســرية لــدى األبنــاء، وإكســاء الوالديــن مهــارات ح المشــكات األســرية والتخطيــط 
والتواصــل الفعــال لتحقيــق الترابــط األســري الــذي يســاهم فــي توفيــر بيئــة آمنــة ومســتقرة لألبنــاء، كمــا يهــدف البرنامــج إلــى تنميــة 
مهــارات االســتعداد الزواجــي واختيــار شــريك الحيــاة واكتســاب المهــارات اإليجابيــة والمســؤولية الشــخصية لبنــاء أســرة مســتقرة مؤثــرة 

قــارة علــى مواجهــة التحديــات والمتغيــرات المجتمعيــة.

االستعداد 
الــــزواجي

العالقات
األسرية

االنفصال
النــــاجح

تربيــــة 
األبنــــاء

التخطيط
واالدخــــار

 اختيار شريك الحيــــاة
 تأهيــــــــل المقبليــــن 
والمقبات على الزواج

 الحوار األسري
 أسرار استقرار األسرة

 سيكولوجية الرجل والمرأة
 إدارة الغضب األسري

 التوازن بين العمل واألسرة

 الطاق الناجح
 األبوة اإليجابية بعد االنفصال

 رائدات بعد الطاق

 التربية الوالدية من 1 يوم – 12 سنة 
 وارف لتعزيز مهارات العاقة الوالدية لدى الشباب من 13-21 سنة

 مهارات التعامل مع المراهقين   األم القـــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــدة 

 التخطيط لألسرة 
 إدارة ميزانية األسرة

شركاء البرنامج

14,5358884,037
ساعة تدريبيةدورة تدريبيةمستفيد ومستفيدة



المخرجات

5339

2709

1566

165

2579

241
702

837

111 286
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المحقق المستهدف

جودة الحیاة

التربیة الوالدیةوارفاختیار شریك الحیاة

األبوة اإلیجابیة

تأھیل المقبلین على الزواج

مقھى المودةاألمسیات الرمضانیة

األم القائدة

حیاة جدیدة

%87

43% 57%

57%
نسبة الزيادة عن العام الفائت

نسبة اإلنجاز من المستهدف



التدريب عبر منصة عامر
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المحقق

online

المستهدف

مباشر

31.50%

68.50%



النتائج

األثر
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92.5%

93%1.93

نسبة رضا المستفيدين

معدل العائد على االستثمار االجتماعينسبة قياس أثر البرنامج للعام 2018
ريال
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أداء برنــــامج أكــاديمية 
الحيـاة لتمكيــن المــرأة

2019
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عن البرنامج

برنامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة يهدف إلى 

تمكيــن الفتيــات والســيدات األرامــل والمطلقــات واألســر المســتفيدة مــن الضمــان االجتماعــي واليتيمــات وتحويلهــن مــن االحتيــاج 
ــات المنفصــات  ــث يســتهدف البرنامــج فئ ــاة، حي ــة مواهبهــن وتمكينهــن مــن المهــارات الازمــة للحي ــاج، مــن خــال تنمي ــى االنت إل

واألرامــل ومســتفيدات الضمــان االجتماعــي.

التدريب
الحرفي

التوظيف

دعـــــــم 
المشاريع

تسويق
المنتجات

18 برنامـــج تدريبـــي حرفـــي 
ومهنـــي تتنــاســــــب مــــــــع 
ــل ــوق العمـ ــات سـ متطلبـ

بالشراكــــــة مـــــــــــع الضمـــــان 
االجتماعي ومؤسسة التعليم 
للتوظيف يتـــــم بنـــــاء قــدرات 
العمل  لتأهيلها لسوق  المرأة 

وتوظيفها وفق قدراتها.

يتم تمويـــل المشـــاريع متنـــاهية 
الصغر للمتـــدربـــات عبر الشــركـــاء 
وذلك بعد تدريبهن في األكاديمية

تســـــويق منتجــــات األســـــــر 
المتدربة في األكــــاديمية عبــــر 
المنصة التسويقية االلكترونية 
وعبر منصات البيع االلكترونيـة 

العــــامــــة .

شركاء البرنامج

2,205771,055
ساعة تدريبيةدورة تدريبيةمستفيدة



المخرجات
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200%

184%
نسبة اإلنجاز من المستهدف

نسبة اإلنجاز من المستهدف
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األثر

النتائج

92%

50

92%1.92

نسبة رضا المستفيدين

مستفيدة تم توظيفهن

معدل العائد على االستثمار االجتماعينسبة قياس أثر البرنامج للعام 2018
ريال
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أداء برنامج الحماية 
واإلرشـــاد األســري

2019
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عن البرنامج

برنامج الحماية واإلرشاد االسري لمساعدة  

ــر المســتقرة ، االســر المنفصلــة ، االســر المســتقرة  ( ويعمــل البرنامــج علــى مســارين  وقائــي وعاجــي  )االســر الناشــئة ، االســر غي
للمســاهمة فــي خفــض نســبة المشــكات االجتماعيــة والنفســية والتربويــة والســلوكية واضطرابــات الطفولــة والعنف االســري  وتعزيز 
العاقــات األســرية  ومــن خــال عيــادة اضطرابــات الطفولــة وأفــرع الجمعيــة لإلرشــاد بالمقابلــة والمستشــار الزائــر والركــن االستشــاري 
بالمــوالت ،ويقــوم بتقديــم الخدمــة مجموعــة مــن المستشــارين والمستشــارات األســريين المختصيــن فــي المجــال األســري والتربويــة 

والنفســي

اإلرشاد 
الهاتفي

اإلرشاد 
بالمقابلة

اإلصالح وفض 
النزاعات

اإلرشاد 
اإللكتروني

 استشارات تربوية
 استشارات اجتماعية

 استشارات نفسية
 استشارات زوجية

 استشارات أسرية 
 اختبارات قياس  تهيئة وتدرج

 دعم جمعي نفسي
 استشارات قانونية

 عاج اضطرابات الطفولة

 إصاح أسري
 تحكيم أسري
 فض نزاعات 

 استشارات تربوية
 استشارات اجتماعية

 استشارات نفسية
 استشارات زوجية

استشارات تخطيط مالي لألسرة

شركاء البرنامج

14,92515,348440
مستفيد من الركن االستشاري بالموالتجلسة استشاريةمستفيد ومستفيدة
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المخرجات

6915

2048

1740
198838

3186

المحقق المستهدف

االرشاد الھاتفياإلرشاد بالمقابلةاإلرشاد اإللكتروني

التھیئة والتدرج عاج اضطرابات الطفولةمكاتب اإلصاح والتحكیم

%76

48% 52%

21%
نسبة زيادة عن العام الفائت

نسبة اإلنجاز من المستهدف
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النتائج

األثر

59%838

19893.50%

78%1.78

طفل استفاد من خدمات التهيئة والتدرجمتوسط حاالت الصلح

نسبة رضا المستفيدينطفل استفاد من خدمات عاج اضطرابات الطفولة

معدل العائد على االستثمار االجتماعينسبة قياس أثر البرنامج للعام 2018
ريال
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تقرير األداء السنوي 

الركــــن االستشــــاري 
بالموالت ومع الشركاء

440

38

83

21

مستفيد ومستفيدة من الموالت

استشارة للسجناء

استشارة لمنسوبي القطاعات الحكومية

استشارة لمستفيدي جمعية حماية
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تقرير األداء السنوي 

تصنيف االستشارات

أبرز القضايا الواردة بمقر الجمعية

أبرز القضايا الواردة إلى مكاتبنا 
بحكمة األحوال الشخصية

تصنيف حسب نوع 
االستشارة

أبرز القضايا الواردة إلى مكاتبنا 
بالمحكمة الجزائية

التصنيف حسب عمر المشكلة بالهاتف اإلرشادي
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تقرير األداء السنوي 

الفريق االستشاري

االسم التخصصم

دكتوراه علم اجتماع محمد عبد المجيد علي ابو الحمائل1

بكالوريوس دارسات اسالميةعبدالله بن سعيد بن حامد الشيخي2

دبلوم عالي االرشاد االسريجميل بن عبدالرزاق السندي3

بكالوريوس دراسات اسالميةمحمد عبدالله رزق الجامعي السلمي4

ماجستير توجيه واصالح اسريحسن بن علي  عبدالله الشهري 5

بكالوريوس أصول دينمحمد بن علي بن عبده حامضي6

دكتوراه فقه عامفؤاد بن محمود سيت7

بكالوريوس علوم شرعيةمحمد حسن عويض الحارثي8

ماجستير  توجيه وارشاد نفسيمساعد سعيد علي مانع الغامدي9

ماجستير  توجيه وإرشاد تربويصالح علي القرني10

ماجستير  توجيه وإرشاد تربويمحمد بن عمير القرني11

ماجستير توجيه وإرشاد تربويوائل علي الحبشي12

بكالوريوس علم اجتماع + دبلوم  عالج ادمانسعيد محمد الشيخي13

دكتوراه توجيه وإرشاد نفسيالحسين حسن محمد سيد14
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تقرير األداء السنوي 

الفريق االستشاري

االسم التخصصم

دكتوراه توجيه وإرشاد نفسيمجدي نجم الدين بخاري15

بكالوريوس + دبلوم ارشاد اسري .ضيف الله بن خلف العوفي16

بكالوريوس + دبلوم ارشاد اسري .عبدالرزاق مسفر العبدلي17

ماجستير توجيه واصالح اسرياحمد مفرح عبدالله الغامدي18

ماجستير توجيه وإرشاد تربوييوسف محمد فارس الزهراني19

دكتوراه توجيه وإرشاد تربويساعد حبشي االنصاري20

دكتوراه  توجيه وإرشاد نفسيخالد محمد عبدالله العبدلي21

ماجستير توجيه وإرشاد تربويعلي عبدالرحمن احمد بانقيب22

ماجستير توجيه وإرشاد نفسيفهد عابد عبيد الله الثقفي23

ماجستير الخدمة االجتماعيةعايض بن فالح العتيبي24

ماجستير توجيه وإرشاد التربويعلي سليمان الزهراني25

بكالوريوس شريعةمحمد سعد الجهني26

ماجستير التوجيه واالصالح األسريخالد بن هنود الزهراني27

ماجستير  توجيه وإرشاد التربويسعد عبدالله علي الزهراني28
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تقرير األداء السنوي 

الفريق االستشاري

االسم التخصصم

بكالوريوس +  دبلوم تربويفاطمة عبدالله أحمد باسعد29

ماجستير  تنمية و عالج األطفال باللعببيان عصام عباس مسعود30

ماجستير توجيه واصالح اسرياشواق عامر سالم النهدي31

ماجستير توجيه واصالح اسريمنى صالح احمد باعنس32

علم اجتماع + دبلوم إرشاد أسريهنادي عوض الشمراني33

دكتوراه توجيه نفسيضحى سعد حسن الهوساوي34

دكتوراه  علم االجتماع سماح محمد لطفى محمد35

ماجستير توجيه وارشاد نفسيالبندري عبد العزيز السلمي36

ماجستير  خدمة اجتماعية  صفاء عبدالله حمدان  الجهني37

ماجستير خدمة اجتماعية نعمه محمد مقبول حكمي38

بكالوريوس + دبلوم ارشاد اسريسارة أحمد حمدان الرشيد العنزي39

بكالوريوس + دبلوم  ارشاد أسريسماح عثمان سعيد الغامدي40

بكالوريوس +دبلوم إرشاد أسريحنان احمد  معتوق العيثان41

ماجستير توجيه وإرشاد نفسيندى معتق عتيق الظاهري42
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تقرير األداء السنوي 

الفريق االستشاري

االسم التخصصم

ماجستير توجيه وارشاد نفسيريم هادي عبدالله العمري43

بكالوريوس +دبلوم التربية الخاصة.أميرة عبد الحكيم  أبوجازية44

ماجستير توجيه وإرشاد تربوينوف عتيق الفايدي45

ماجستير توجيه وإرشاد تربويمنيره سليمان المسعود46

ماجستير توجيه وإرشاد تربويآمنة فاروق مفتي47

ماجستير توجيه وإرشاد تربويآمنة حسن مصلوف48

ماجستير توجيه وإرشاد تربويأميرة سيف عثمان49

ماجستير + تنمية وعالج االطفال باللعببيان عصام مسعود50

ماجستير توجيه واصالح اسري .أشواق عامر النهدي51

دكتوراه توجيه وارشاد نفسيحنان حميد حماد السفياني52
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تقرير األداء السنوي 

يتــم اختيــار فريق العمل االستشــاري 
وفــق 130 معيــار وظيفــي معتمــد 
للجــدارات والتــي تشــمل المعــارف 

ــلوك : ــارات والس والمه
ويمكن تحميلها من هنا

https://almawaddah.org.sa/rules/57



77

تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 

أداء برنــــامــــــــــج 
تأهيل المختصين 

2019
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تقرير األداء السنوي 

عن البرنامج

وفق هدف برنامج التحول الوطني في تأهيل المختصين  

جــاء برنامــج تأهيــل وتطويــر المختصيــن، ويهــدف إلــى ضــخ دمــاء جديــدة وتأهيــل أفضــل الكفــاءات مــن المختصيــن فــي الشــأن األســري، 
مــن خــال إعــداد المصلــح األســري، والمرشــد األســري، والمــدرب األســري، والباحــث األســري، االخصائــي النفســي، أخصائــي تعديــل 

ســلوك األطفــال واألســري وفــق المعاييــر المهنيــة واألخاقيــة المعتمــدة لــدى الجمعيــة. 

إعـــــــداد
المدربين

إعــــــــداد 
المرشدين

إعـــــــداد 
الباحثين

إعــــــــــداد 
األخصائيين 

تعزيـــز  فـــي  المعتمـــد  المـــدرب   
األســــــرية الحيـــاة  جـــودة  مهـــارات 

ـــب  ـــد فـــي تدري ـــدرب المعتمـــــــــ المـــ
ـــن ـــار الســـ وتأهيـــل كب

تأهيـــل  فـــي  المعتمـــد  المـــدرب 
الـــزواج علـــى  المقبليـــن 

 إعداد الباحث األسري
 أخصائي العاج باللعب
 مهارات تعديل السلوك

26512160
ساعة تدريبيةدورة تدريبيةمختصًا ومختصة

 دبلوم اإلرشاد األسري
 تأهيل المرشد الزواجي

Case study كتابة تقارير الحالة
المرشد األسري المعتمد

إعداد المحكم األسري
فض النزاعات
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تقرير األداء السنوي 

المخرجات

المحقق المستهدف

%90

43% 57%

-3.3%
نسبة االنخفاض عن العام الفائت

نسبة اإلنجاز من المستهدف
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تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 

أداء برنامج شمل
للرعاية الوالديــة 

2019
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تقرير األداء السنوي 

عن البرنامج

انطلقت المبادرة إليجاد بيئة مكانية آمنة ومستقرة   

ألبنــاء األســر المنفصلــة والمتنازعــة فــي الحضانــة لتنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة الصــادرة بالشــراكة مــع وزارة العــدل عبــر محاكــم األحــول 
الشــخصية ومحاكــم التنفيــذ ولتكــون بيئــة بديلــة عــن بيئــة مراكــز الشــرطة والحقــوق المدنيــة.

تنفيـــذ
أحكـــام
الزيــــارة

تنفيــذ 
أحكــام 
الــرؤية

االستشارات 
وفض النزاعات

تنفيـــذ 
أحكـــام 
الحضانة

تنفيـــذ أحـــكام الزيـــارة 
الخارجيـــة عبـــر خدمـــات 
االستــــــــام والتســـليم 
لاصطحـــاب أو المبيـــت 

داخلـــي  رؤيـــة  تمكيـــن   
ـــل  ـــادرة داخ ـــرف المب فـــي غ

الجمعيـــة فـــروع 

 استشارات قانونية
 توثيق عدلي للمستفيدين

 فض النزاعات

ــتام  ــة اسـ ــم خدمـ  تقديـ
وتســـليم الحضانـــة لمــــــــرة 
واحــــــــدة بيـــن الطـــرفيــــــــن 

شركاء البرنامج

400011,9086
فروع لتقديم الخدمةخــــــــدمــــــــــــةأســـــــــــــــرة



نطاق تقديم الخدمات

جــــــــــــــــــدة

الطــــــــــائف

مكة المكرمة

2

2

2
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تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 

غــــــرف
 تقديم الخدمة

غــــــرف 
األخصائيين

غــــــرف
األلعاب

البيئة المكانية
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تقرير األداء السنوي 

المخرجات

1250

45

2705

المستهدف المحقق

تسلیم حضانة

جــــــــــدةمكة المكرمةالطائف

االستام والتسلیم

تمكین الرؤیة

70% 30%

199%
نسبة زيادة عن العام الفائت

التوزيع الجغرافي لنسب المستفيدين

%50

%25%25
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تقرير األداء السنوي 

النتائج

األثر

14%

70%1.70

نسبة فض النزاعات 
بين األسر المنفصلة

معدل العائد على االستثمار االجتماعينسبة قياس أثر البرنامج للعام 2018
ريال
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تقرير األداء السنوي 

الفعاليات الترفيهية 
لألبنـــــــــــــــــــــــــــاء

500+
طفــــــــــل
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تقرير األداء السنوي 
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تقرير األداء السنوي 

أداء برنامج البحوث
والدراســـــــــــــــات

2019
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تقرير األداء السنوي 

3

3

7537 3230k117k

بحــــــــــوث 
ودراســات
أســـــــــــرية

شراكات 
استراتيجية

زائر للمكتبة 
األسرية

باحث تم تأهيلهم 
بمهارات البحث 

العلمي

استشارة 
بحثية

بحــــــــــوث 
ودراســات
أســـــــــــرية

اختبار
 قياس

المخرجات والنتائج

1

2

3

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

مجلس شؤون األسرة

مركز األمير مشعل بن 
ماجد بن عبد العزيز للبحوث 

االجتماعية واإلنسانية

رعاية دراسة قياس أثر برنامج تأهيل 
المقبلين والمقبات على الزواج 

في المملكة

رعاية دراسة المؤشر الوطني 
الحتساب حاالت الطاق

لتحليل المناهج األسرية بالجامعات 
والمدارس

الجهة الغرض من الشراكةم
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تقرير األداء السنوي 

أداء برنامج توعية
وتثقيـف األســرة 

2019
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تقرير األداء السنوي 

عن البرنامج

تحقيقًا لرسالة الجمعية في توعية األسرة    

عبــر مبــادرات تنمويــة مســتدامة تســهم فــي تقويــة روابــط األســرة واســتقرارها عبــر االنتشــار وإيصــال المبــادرات والبرامــج لجميــع فئــات 
ــة والمشــاركة فــي المجمعــات  ــدوات الجماهيري ــة األســرية والن ــات التوعوي ــد مــن الفعالي ــي برنامــج وعــي ليقــدم العدي المجتمــع، يأت
التجاريــة واألماكــن العامــة عبــر الحمــات التوعويــة والمعــارض المتنقلــة والحضــور اإلعامــي وتوظيــف الشــخصيات الكرتونيــة للتعريف 

بمبــادرات الجمعيــة.

إعالم

فعاليات

معارض

أمسيات

 انفوجرافيك توعوي  أدلة توعوية   
 بودكاست توعوي  موشن جرافيك توعوي 

 برنامج إذاعي توعوي

 حملة توعوية سنوية

 أمسيـــــــات توعــــــويــــــة شهــــــريــــــة .

 ديـــــــــــوانيــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــودة .

أمسيات توعوية شهرية
ديوانية المودة 

ادخاري ثقافة

لنكن معًا

حياتي تحدي

زواجي مشروع ناجح
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تقرير األداء السنوي 

المخـــــرجـــــــات

213 6026,9k
دلـــــيل 
توعــوي

دليل األسرة في العالقات
والتخطيــــــط واالدخــــــــــــار

دليــــــــــــــــل مهــــــــــــارات
تربيـــــــــــــــة األطفــــــــــــال

 انفوجرافيك
توعوي

أمسيــــة
أســـــرية

معرض تفاعلي 
في األيام 
العالمية

مشـــــــــــاهد 
على قنوات 
التــــــــواصل

برنامج التوعية
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تقرير األداء السنوي 

66

163

مستفيد

مستفيد

أمسيــــة كيفيـــــــــة 
التحكم بالشاشات 
في حيـــاة أبنـــائنـــا

أمسيــــة قواعـــــــــد 
االستقرار األســـري 
والسعـــادة األسرية

مستفيد من 229
األمسيـــــات

األمسيات األسرية 
التـــــوعــــــويــــة
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األداء المــــؤسسي
2019
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األداء المؤسسي

هو انعكاس أداء الجمعية في تحقيق معايير     

التميــز المؤسســي األوروبــي EFQM وإلدارة الجــودة بغــرض التحســين والتطويــر المســتمر للعمليــات واإلجــراءات حيــث ترتكــز منهجيــة 
التميــز المؤسســي فــي الجمعيــة علــى الركائــز التاليــة والتــي يوضحهــا هــرم التميــز داخــل الجمعيــة :

تحقيق
أعلى أثر للمستفيد

النتائج النتائج

االداء 
االجتماعي

االداء 
االقتصادي

الممكنات

الركائز

الممكنات

إدارة
 المعرفة

فـريــق عمــل 
استــــــراتيجي

دراسة احتياجات 
المستفيــــــــدين

المقـــــــارنــــــة 
المعيــــاريـــــــة

فـــــــــــريـــــق 
عمل ممكن

إدارة مستقلــــــة 
للمشاريع التميز

تحـــــــــــديـــــــــــد
ذوي المصلحة

الخطط التشغيليةتصميم المبادراتاألهداف والمؤشرات

نمــــــــذجة 
المبادرات

إدارة
المخاطر

االستدامة 
التقنيةاالقتصادية

تحقيق رضا
أصحاب المصلحة

القياس والتحسين المستمر

تطبيق معايير التميز المؤسسي

التخطيط االستراتيجي

EFQM األداء المؤسسي



قياس مؤشرات األداء المؤسسي

المؤشر

%99%89%90نسبة رضا المستفيدين

%1.921.8596قيمة العائد على االستثمار االجتماعي

%375450120درجة مطابقة معايير التميز المؤسسي

%86%82%90نسبة إنجاز فرص التحسين الخارجية والداخلية

%11100مدة معالجة الشكاوى

%94%90%95نسبة إنجاز إجراءات الخطة التشغيلية

%100%95%95نسبة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة

%908695درجة مطابقة تنفيذ اإلجراءات

%352983عدد الشراكات االستراتيجية

%100%29%29نسبة المستفيدين عبر الشراكات إلى إجمالي المستفيدين

%1010100عدد اللوائح واألنظمة المطورة والمعتمدة

%100%100%100نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة

%95.5%86%90نسبة رضا المانحين والداعمين

%96%89%93نسبة تحقيق الخدمات لمعايير الجودة )فرص التحسين(

نسبة اإلنجاز المحققالمستهدف

متوسط األداء               91%
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قياس مؤشرات األداء المؤسسي

المؤشر

%27227099معدل تكلفة المستفيد

%131292عدد قنوات تقديم الخدمات

%353085عدد الدورات التدريبية المنفذة وفق خطة التدريب

%92%88%95نسبة تحسن مستوى األداء المهني لفريق العمل

%301550عدد الباحثين الذين تم التعاقد معهم

%80%60%75نسبة ربط الخدمات بالبرنامج اإللكتروني الموحد

%67%60%90نسبة الرضا عن سهولة استخدام برنامج الربط اإللكتروني

%10000457646عدد المستفيدين من منصة التعليم الذاتي 

%9095%%95نسبة رضا العاملين

%171694عدد األفكار الجديدة المطبقة

%80%80%100نسبة اكتمال توظيف فرق العمل لتقديم الخدمات

%77100عدد أفراد الصف الثاني المؤهلين

%100%90%90نسبة اكتمال بناء منظومة قياس التميز المؤسسي

%100%100%100نسبة اكتمال البناء القيمي لمنسوبي المودة

نسبة اإلنجاز المحققالمستهدف

مؤشر أداء            28%
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1-2 القيادة
1-1-2 : قياس أداء مجلس اإلدارة
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100%

30%

100%

82%

100%

مؤشر التزام المجلس في سداد االشتراك السنوي

مؤشر المشاركة في اللجان الفرعية

مؤشر االلتزام في حضور االجتماعات

مؤشر الفاعلية في اجتماعات مجلس اإلدارة

مؤشر المشاركة في فعاليات الجمعية

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المستهدف

المحقق

المحقق

المحقق

المحقق

المحقق



1-2 القيادة
2-1-2 : الحوكمة والشفافية
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الحوكمة والشفافـية في الجمعـيـة 2019     

الحوكمــة هــي مزيــج مــن السياســات والهيــاكل إلــى جانــب إطــار عمــل إســتراتيجي وتشــغيلي يقــوم بمحــاذاة بيــن القيــادة التنظيميــة فــي 
المنشــأة واالجــراءات المتبعــة، تســاعد علــى تمكيــن القيــادات فــي المنشــأة مــن إتخــاد قــرارات فّعالــة ومســؤولة.

86.20%

116

89.50%

89.50%

79.50%

نسبة التقييم

مؤشراتمؤشرات

الشفافية واالفصاحااللتزام واالمتثال

درجة الحوكمة والشفافية



2-2 االستراتيجية

1-2-2 : ملخــــص األداء االستـــــــــــراتيــــجي
)2017-2019( وفق األهداف االستراتيجية

2-2-2 :قيــــــــاس إنجــــــــــــــــــاز بطاقة 
BSC  األداء المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازن
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78%

83%

متوسط نسبة األداء

متوسط نسبة اإلنجاز

الهدف االستراتيجي

%80%85%83%72المستفيدون

%87%90%88%84أصحاب المصلحة

%81%85%81%78المالي

%85%85%89%80العمليات الداخلية

%80%84%67%90التعلم والنمو

%83%86%82%81متوسط اإلنجاز

متوسط اإلنجاز201720182018

نسبة االنجاز



2-2 االستراتيجية

90%

1%

متوسط نسبة األداء

نسبة الزيادة عن العام الفائت

4-2-2 : قياس مخرجـــــــات 
الخطـــــــــة التشغيليــــــــــــــة

103
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المستهدف المحقق

أكادیمیة
الحیاة

لتمكین
المرأة

اإلدارة
المالیة

إدارة
المشاریع
والتمیز

تنمیة
الموارد

واالستثمار

الخدمات
المساندة

وعي
وتثقیف
األسرة

فكر لبحوث
ودراسات
األسرة

شمل لتنفیذ
أحكام
الرؤیا

والزیارة

االستشارات
وإصاح
والتحكیم
األسري

التدریب
والتطویر
األسري

يتــم قيــاس نســبة إنجــاز إجــراءات الخطــة التشــغيلية وفــق مــا تــم تنفيــذه مــن اإلجــراءات واألنشــطة المعتمــدة فــي 
الخطــة التشــغيلية، ويتــم القيــاس كل ربــع ســنة لســهولة المتابعــة والتقويــم وعمليــات التطويــر والتحســين المســتمر.



2-2 االستراتيجية

83%

5%

متوسط نسبة األداء

نسبة الزيادة عن العام الفائت

5-2-2 :قيـــــــــاس مؤشــــــــــــرات
بطـــــــاقــــــــــــــة األداء المتــــــوازن
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المستهدف المحقق

العمایت المستفیدون
الداخلیة

أصحاب التعلم والنمو
المصلحة

المـــــــالي



2-2 االستراتيجية

6-2-2 : قيــاس إنجــاز فــرص التحسيــن

43%

101

49

متوسط نسبة األداء

فرصة تحسين

فرصة تحسين جديدة من 
جـائــــزة الشيــــخ خليفــــة

43
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3-2 العاملون

39

12
72

126

18

موظف وموظفة

مصلح ومحكم أسري

مرشد ومرشدة

يتم قياس أداء فريق العمل وفق نموذج تقييم )360( 
وبناء على مجموعة من مؤشرات األداء KPI'S التي تقيس الكفاءة والفاعلية

72%
نسبة التوطين

متطوع ومتطوعة

مدرب ومدربة

106
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27 12

97.36%

نسبة تفرغ فريق العمل



3-2 العاملون
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2-3-2 : تقييم أداء العاملين

3-3-2 : قياس رضا العاملين

متوسط تقييم العاملين

متوسط رضا العاملين

تفصيل قياس أداء الفريق القيادي والتنفيذي 

4-3-2 : معدل الدوران الوظيفي

المستهدف

المستهدف

المحقق

المحقق

الفريق التنفيذيالفريق القيادي

91%

90%



3-2 العاملون

اسم الدورة اسم الدورةمم

مبادئ متقدمة في إدارة العمل الخيري12أساسيات القيادة 1

تنمية القيادات في القطاع الخيري13التسويق االلكتروني وبناء المحتوى اإلبداعي2

إدارة التأثير المجتمعي14القيادة في القطاع الثالث 3

مدخل لبناء الخطة االستراتيجية الناجحة15التخطيط االستراتيجي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة4

إدارة المشاريع التنموية للمنظمات الغير ربحية 16PMD PRO1مقدمة حول التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية5

مهارات القيادة17إدارة المشاريع المجتمعية 6

إدارة المشاريع االحترافية للقطاع الغير ربحي18تطوير األعمال7

مهارات العالج باللعب19صناعة المشاريع المجتمعية8

تنمية الموارد المالية في القطاع الغير ربحي20إدارة الفعاليات9

القطاع الثالث والفرص المتاحة21تصميم المشاريع10

صناعة المشاريع المجتمعية22خدمة العمالء11

5-3-2 : تطوير مهارات العاملين
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ساعة تدريبيةدورة تدريبية بالتكرار
35520

تقوم الجمعية    

بتطويــر قــدرات ومهــارات العامليــن وتعزيــز العدالــة والمســاواة بينهــم تهتــم الجمعيــة بتطويــر مهــارات فريــق العمــل وتمكينــه بالجــدارات 
التــي تؤهــل الفريــق للقيــام بتقديــم الخدمــات إلــى المســتفيدين بأعلــى معاييــر الجــودة واالحترافيــة، وفــق خطــة تدريبيــة يتــم بنائهــا وفق 

احتياجــات تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية والخطــة التنفيذيــة ووفــق نتائــج تقييــم األداء الســنوي. 



في إطار سعي الجمعية   

 GREAT PLACE لتوفيــر بيئــة عمــل إيجابيــة ومحفــزة تشــجع علــى اإلبــداع واالبتــكار قامــت الجمعيــة بتطبيــق معاييــر أفضــل بيئــة عمــل
TO WORK

3-2 العاملون
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أعلى معدل جمعیة المودة

الصداقةالفخرالعدالةاالحتــــرامالمصداقیة

594%15
معايير رئيسية

نسبة التقييم

مؤشر

6-3-2 : بيئة العمل



التطوع في المودة 2019

العائد المالي للتطوععدد المتطوعين

العائد المــــــــــــاليالساعات التطوعية
على كل مستفيد

126194,645

4,389612
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7-3-2: إدارة التطوع

194,645 ريال

433053
متطوعمتطوع

pro bono التطوع المتخصص

التطوع التعاوني
 collaborative

volunteeringing

Social volunteering التطوع المجتمعي

المستشارين وأخصائيين 
والمدربين المختصـــــــــين

المشاركة في تقديــــــــــــم 
خدمات تطوعية للمجتمع

في تنفيذ البرامج

المشاركة في تنظيــم 
الفعاليات والمناسبات

متطوع

نطاق التطوع : منطقة مكة المكرمة

أنواع التطوع بالجمعية :

إجمالي العائد من التطوع



الشريكالشريك هدف الشراكةهدف الشراكة مم

بناء المناهج التدريبية – التبادل والنقل جمعية إطعام 1
إجراء دراسة لتطوير خدمة علم16المعرفي

المحضونين ألبناء األسر المنفصلة.

رعاية دراسة المؤشر الوطني مجلس شؤون األسرة17تدريب منسوبي األمن العاماألمن العام2
الحتساب حاالت الطالق

جمعية البر لقرى جنوب 3
مكة

االستفادة من خبرات الجمعية في التميز 
18المؤسسي

مركز األمير مشعل بن 
ماجد بن عبد العزيز للبحوث 

االجتماعية واالنسانية

إعداد دراسة المؤشر الوطني 
الحتساب حاالت الطالق

لجنة التنمية االجتماعية 4
باإلسكان الجنوبي بجدة

تقديم خدمات التدريب – االستشارات 
19األسرية – تنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة

مؤسسة حسن عباس 
شربتلي الخيرية لخدمة 

المجتمع

تأهيل المقبلين على الزواج – تأهيل 
نزالء ونزيالت السجون

شركاء مبادرة األمن األسري20تقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤيا والزيارةمركز يسر النسائي5
إقامة برامج توعوية تثقيفية لسكان 

حي الثغر والفيحاء لتعزيز األمان 
األسري

21تقديم االستشارات األسرية عبر المنصةمنصة مونترني6
عمادة خدمة المجتمع 

والتعليم المستمر بجامعة 
الملك عبد العزيز 

تنفيذ دبلوم اإلرشاد األسري

تقديم خدمات تنفيذ أحكام الرؤيا مركز يسر النسائي22تأهيل المختصين في التنمية األسريةمركز أمة واحدة7
والزيارة فرع )ب(

تطبيق أفوكادو )شركة 8
الشريك العلمي لمنتدى األسرة الثانيشركة آسية الوقفية 23التبرع عبر التطبيقثمرات الخير للتجارة(

تنفيذ دراسة احتياجات األسرة بمنطقة مؤسسة مزن الخيرية9
أوقاف محمد بن عبد العزيز 24مكة المكرمة

الراجحي النوعية

دعم مكاتب اإلصالح واإلرشاد 
والتحكيم األسري بمحكمتي األحوال 

الشخصية والتنفيذ

تقديم خدمات األنسان لمنسوبي ابتسامة النجوم10
جمعية البر الخيرية بأم الدوم25ومستفيدي الجمعية

التمكين االقتصادي لألرامل 
واليتيمات والمطلقات ومستفيدات 

الضمان االجتماعي

26تنفيذ مبادرة الشراكات الصديقة لألسرةغرفة جدة11
مؤسسة حسن عباس 
شربتلي الخيرية لخدمة 

المجتمع

تأهيل المقبلين على الزواج – تأهيل 
نزالء ونزيالت السجون

مؤسسة عبد اللطيف 12
التدريب والتوعية الماليةالعيادة المالية27تنفيذ مبادرة الشراكات الصديقة لألسرةجميل لالستثمار

مؤسسة أبوغزالة 13
الخيرية

تمكين األرامل والمطلقات مستفيدات 
مؤسسة مجتمع جميل 28الضمان االجتماعي

الخيرية
تقديم خدمات استشارية في التميز 

المؤسسي

بناء منصة إلكترونية CRM لخدمات أوقاف نورة المالحي14
شركة إيجاد الحلول الرقمية 29الجمعية

المحدودة
لبناء المنصة اإللكترونية خدمات 

 CRM الجمعية

لجنة التنمية األسرية 15
تنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة بالقيم

4-2 الشراكات
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29524
شراكة

شراكة دعم 
شراكة استراتيجية



5-2 تكريم شركاء النجاح
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350
عدد الحضور

صاحب السمو الملكي
األمير فيصل بن مقرن في افتتاح الحفل

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس / فيصل بن سيف الدين السمنودي

مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

سعادة األستاذ / عبد الله آل طاوي



5-2 تكريم شركاء النجاح
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جانب من الحضور



5-2 تكريم شركاء النجاح

114

تقرير األداء السنوي 

تكريم الشركاء

تكريم مدير فرع وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

تكريم مؤسسة أبو غزالة الخيرية

تكريم مؤسسة المهيدب لخدمة المجتمع

تكريم أوقاف نوره المالحي

تكريم مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة 
المجتمع

تكريم مؤسسة نسما القابضة
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5-2 تكريم شركاء النجاح

تكريم الشركاء

تكريم الشيخ إبراهيم السبيعي

تكريم الشيخ أسامة السيد

تكريم الشيخ خالد بن عبد الله السبيعي

تكريم مؤسسة سلم بن محفوظ األهلية

تكريم الشيخ أيمن مأمون تمر

تكريم المهندس / أنس الصيرفي



الجهةالجهة الغرض من الزيارةالغرض من الزيارة مم

لجنة التنمية االجتماعية  1
بمدركة

تأهيل الشباب والفتيات المقبلين 
االستفادة من اللوائح واألنظمةجمعية كنف الخيرية16على الزواج

تأهيل الشباب والفتيات المقبلين جمعية البر الخيرية بالسديرة2
وفد دولة كينياوقف وفود الرحم17على الزواح

مدارس اإلمام الشافعي 3
بتبوك

االستفادة من خدمات توجيه 
االطالع على األداء االجتماعي جمعية إنسان18الطالب

والمؤسسي واالقتصادي للجمعية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 4
الكريم بالخرمة

االطالع على تجربة الجمعية في 
االستفادة من خبرات الجمعية في جمعية البر الخيرية بأم الدوم19الموارد المالية

التقديم على جائزة الملك خالد

جمعية اإلرشاد األسري 5
والنفسي

االطالع على تجربة الجمعية في 
جمعية فتاة ثقيف الخيرية 20خدمات اإلرشاد األسري

النسائية بالطائف

االستفادة من خبرات الجمعية 
في تنفيذ معايير الجودة والتميز 

المؤسسي 

االستفادة من خبرات الجمعية في جمعية اكتفاء6
االطالع على تجربة الجمعية في األداء جمعية تآلف بمحافظة عنيزة21األداء المالي واألداء المؤسسي

االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

االستفادة من خدمات الجمعية جمعية توفيق األهلية7
جمعية آباء لرعاية األيتام 22الموجه إلى األرامل والمطلقات

بمنطقة عسير
االطالع على تجربة الجمعية في األداء 
االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

جمعية إطعام8
االطالع على تجربة الجمعية في 
األداء االجتماعي والمؤسسي 

والمالي
االطالع على تجربة الجمعية في األداء جمعية تواد للتنمية األسرية23

االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

االطالع على تجربة الجمعية في جمعية البر لقرى جنوب مكة9
االطالع على تجربة الجمعية في األداء جمعية نماء المنورة24األداء االجتماعي

االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

االطالع على تجربة الجمعية في جمعية البر بالمنطقة الشرقية10
جمعية التنمية األسرية 25تشغيل مراكز شمل 

بمنطقة جازان
االطالع على تجربة الجمعية في 

تشغيل مراكز شمل

جمعية التنمية األسرية بمكة 11
المكرمة "رأف"

االطالع على تجربة الجمعية في 
االطالع على تجربة الجمعية في األداء جمعية طفولة آمنة26التدريب واالستشارات األسرية

االجتماعي والمؤسسي واالقتصادي

جمعية التنمية األسرية 12
بخميس مشيط

االطالع على تجربة الجمعية في 
تشغيل مراكز شمل

6-2 إدارة المعرفة
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1-6-2: زيارات التبادل والنقل المعرفي

23
زيارة نقل وتبادل معرفي



الغرض من الزيارة م

برنامج تأثير لتطوير القيادات النسائية في المنظمات غير الربحية1

ورشة عمل أفق تطوير الخدمات المعززة للشمول المالي مع بنك التنمية االجتماعي2

برنامج إدارة البرامج الشبابية 3

اجتماع اللجنة االستشارية العلمية بمركز األمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث االجتماعية واإلنسانية4

المنتدى السعودي الثاني لألسرة السعودية5

ورشة عمل اللقاء التعريفي بدليل الحسابات الموحد ومعيار السالمة6

ملتقى األمن األسري بالباحة7

اليوم العالمي للصحة النفسية 8

ورشة عمل مراكز الحماية التكاملي ودور اإليواء9

ورشة عمل بناء حقيبة اإلصالح األسري10

ملتقى االستدامة في البحرين "تجربة تخطيط وإدارة األداء االقتصادي"11

اجتماع اللجنة التخصصية لجمعيات التنمية األسرية بالمملكة12

ورشة عمل مديري مراكز شمل بالمملكة لتطوير الئحة التنفيذ في مراكز تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 13

لقاء تأسيس الوحدات الشبابية في جمعيات التنمية األسرية 14

ورشة عمل االحتياجات التدريبية للمصلحين بالمدينة المنورة 15

ورشة عمل اإلطار العام لمؤشرات المرصد األسري 16

عرض نتائج وأثر الشراكة مع شركة كفاءات في مبادرة توطين17

ورشة عمل تأسيس صندوق دعم الجمعيات الخيرية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية18
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6-2  إدارة المعرفة
2-6-2: من خالل البوابة اإللكترونية

3-6-2 : المشاركات العلمية 

43,474

18

عدد مرات تحميل األدلة المعرفية 
)اللوائح واألنظمة والسياسات واإلجراءات وأدلة النمذجة والخطط(

مشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والندوات
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7-2 نتائج المتعاملين
1-7-2 : مركز إسعاد المستفيدين

5 أيام  13 ساعة    

ــادة عــاج  ــة وعي ــى استفســارات وحــل شــكاوى المســتفيدين وإجــراء الحجــوزات لاستشــارات بالمقابل ــرد عل ــوم للتواصــل وال فــي الي
ــل الســلوك  . ــة وتعدي ــات الطفول اضطراب

المكالمات الواردة

المكالمات التي لم المكالمات المجابةالمكالمات الواردة
يتم اإلجــــــابة عليها

المكالمات المجابة

90%

1,467

7077

5,610

نسبة االستجابة

حجــــز عيـــادة عـــالج 
اضطرابات الطفولة

حجز عبر برنامج مؤكد

حجز استشارة اسرية



نسبة الرضاأداة القياس

%88.5االستبيان الورقي

%57.2المقابلة الشخصية لمستفيدي مراكز شمل

%91االتصال الهاتفي
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7-2 نتائج المتعاملين

1-1-7-2: قياس رضا أصحاب المصلحة

2-1-7-2: قياس رضا المستفيدين وفق البرامج

نسبة الرضا حسب أداة القياس

1-7-2: انطباعات المتعاملين

المستفيدون

أكاديمية الحياة التدريب األسري
لتمكين المرأة

الحماية واإلرشاد 
األسري

شمل تنفيذ أحكام 
الرؤية والزيارة

البحوث والدراسات
األسرية

فريق العملالداعمونأعضاء الجمعية

88%
متوسط نسبة رضا أصحاب المصلحة
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7-2 نتائج المتعاملين

3-1-7-2 : نتائج معالجة الشكاوى والمقترحات

1-7-2 : انطباعات المتعاملين

95%
نسبة إنجاز حل الشكاوى

إجمالي عدد الشكاوىما تم إنجازه

7017
اقتـــــــــراحشكــــــــــوى



فرق
عمل

مـوظــــــف
وموظفـــة

ورشــــــة
عـمـــــــل

اجتماعات
للمتــــابعة

وثيقة مؤشر
وشاهد

مقيمــــيين
من الجائزة

أشــهر
عـمـــل

أيـام تدقيق
ومـــراجعــــة

5321572202595 33
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1-8-2 : جوائز التميز

رحلة المودة في جائزة
الشــيــخ خلـيـفــة لإلمـــتـيــــاز  ) الدورة الـ 17 (

رحلة المشاركة في أرقام

8-2 نتائج المجتمع

التقدم للجــائزة لمطابقة
المعايير والحصـــول على

فرص تحسين.

تأسيس فريق العمل
داخل الجمعية

مطابقة المعايير وكتابة 
التقرير للتقدم للجائزة

الزيارات الميدانيةأدوات التحقق
لفريق التقـــــــــييم

لتحميل تقـــــرير
التقدم للجـائزة:

0102030405
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8-2 نتائج المجتمع

2-8-2: التغطية اإلعالمية 

اخبار المودة 

األخـــــــبار الصحفيــــــة

مقــــــابالت تلفزيونيــــــة

مقــــــابالت إذاعيـــــــــــة

39

1

5

خبـــــــــر

مقــــــــابلة

مقــــــــابلة



عدد االمتابعون

عدد المتابعون

المشاهدات:

مرات الظهور:

المتابعين:

مشاهدات الصفحة اسبوعيا:

النقر على الرابط:

عدد المتابعين :

مرات مشاهدة المنشور:

عدد زيارة الموقع أسبوعيا:

عدد اليكات الصفحة:

التفاعل:

ساعة مشاهدةمشتركون : 

النقر على الرابط:

زيادة المتابعين:

وصول المنشور أسبوعيا:

عدد الزيارة أسبوعيا:

نطاق العمل :

السعودية

2,907

5.629

143,300

21.3K

145

252

3.7K

39.6K

1,001

2,942

10,650

+8495,200

3.7K

+1818

451

11
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2-8-2: التغطية اإلعالمية 

8-2 نتائج المجتمع

3-8-2: السمعة والصورة الذهنية

إحصاءات فيسبوك

إحصاءات انستغرام

إحصاءات  تويتر

إحصاءات  لينكد ان

إحصاءات  قناة يوتيوب

6,9M
مشاهد على وسائل التوصل االجتماعي

in
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األداء االقتصادي
2019
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14,317,54110,844,525
إجمــــــــــــــالي المصـــــــــروفـــــــــاتإجمـــــــــــــــالي اإليــــــــــــــــــــــــــرادات

 مؤشرات األداء االقتصادي 

المؤشر

%482,259257,83153إجمالي إيرادات االستثمارات واألوقاف

%100%1%1نسبة نمو اإليرادات الثابتة

%100%12%12نسبة تغطية اإليرادات الثابتة للمصاريف التشغيلية

%20,098,79614,317,54171إجمالي المحقق من اإليرادات من المستهدف

%100%4.8%15نسبة المصاريف العمومية واإلدارية

%100%88.4%85نسبة المصاريف التشغيلية

%2431100عدد المانحين والداعمين الجدد

%66100عدد منتجات المودة

%6466عدد المنتجات التي تم بيعها

%40,00029,81675العائد من بيع المنتجات

%87متوسط نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز المحققالمستهدف

ملحوظة :     

يرجــع ســبب زيــادة اإليــرادات إلــى عقــد وزارة العــدل لتنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة بمنطقــة مكــة المكرمــة وهــي إيــرادات لمصروفــات 
مســتحقة يتــم صرفهــا فــي العــام 2020م .
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 1-3 المصروفات

مصروفات األنشطةاإلهاك السنويالعمومية واإلدارية

مقارنة المصروفات 2018 / 2019

1

2

3

 العمومية واإلدارية

اإلهاك السنوي

مصروفات األنشطة

519,411

737,342

9,587,772

858,957

573,404

5,475,255

الجهة 20192018م

10,844,5256,907,616اإلجمـــــــــــالي
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ملحوظة:    

يرجع سبب زيادة مصروفات التشغيل لتوسع خدمات الجمعية وافتتاح فروع جديدة في كل من : مكة المكرمة وجدة  والطائف 

4.8%

57%

88.4%

6.8%

نسبة المصروفات 
العمومية واإلدارية

نسبة زيادة المصروفات 
عن العــــــــام الفــــــــائت

نسبة مصروفات التشغيل

نسبة اإلهالك السنوي

 1-3 المصروفات
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2018

2019

العمومية واإلدارية

العمومية واإلدارية

مصروفات األنشطة

مصروفات األنشطة

اإلهاك السنوي

اإلهاك السنوي

12,4%

4,8%

79,3%

88,4

8,3%

6,8%

 1-1-3 مقارنة المصروفات العمومية واإلدارية 

ملحوظة:    

يرجع سبب زيادة مصروفات التشغيل لتوسع خدمات الجمعية وافتتاح فروع جديدة في كل من : مكة المكرمة وجدة والطائف
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مؤشر مصروفات 
البـــــــــــــــــــــــرامـــج

مـــــؤشــــــــــر نمـــــو 
مصروفات البرامج

مؤشر المصروفات 
العمومية واإلدارية

0,88

6,30

4.8%

1-1-3  مقارنة المصروفات العمومية واإلدارية 
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2-3 اإليرادات:

مؤشـــر نمـــــو 
االيـــــــــــرادات

4,70

1

2

 3

4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

851,746

7,078,339

3327032

936,324

755059.69

344,410

708,534

0

26,500

257,831

31,765

3,481,200

0

2,220,266

1,323,355

687,406

907,819

372,790

250,000

37,000

472,803

5,231

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تعاقد وزارة العدل

إيرادات دعم المبادرات

الوقف

التبرعات والصدقات

الزكاة

إيرادات البرامج والمشاريع

إيرادات الجوائز

إشتراكات األعضاء

إيرادات اإلستثمارات

أخرى

البيان 20192018م

14,317,5419,757,870اإلجمـــــــــــالي
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1-2-3 مقارنة المصروفات واإليرادات:

مقارنة اإليرادات والمصروفات 2018 / 2019

1

2

اإليرادات

المصروفات

14,317,531

10,844,615

9,757,870

6,907,616

البيان 20192018م

2,850,2543,472,916الفائض

46,7%
نسبة زيادة اإليرادات عن العام الفائت
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 3-3 : مؤشر اإليرادات والمصروفات خالل شهور العام 2019م

4-3  معيار السالمة المالية 

المصروفات

اإليـــــــردات

ینایر

1,7

524

319

489

232

418

515

621

1,9

1,2

4,4

707

324

934

223

839

2,4

700

403

909

334

716

1,2

2,7

مايو يونيوفبراير يوليومارس ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبراغسطسأبريل

97.7%
نسبة تطبيق معيار السالمة المالية

حققت الجمعية :    

نسبـــــــــة 97.70% 
فــي معيــار الســامة الماليــة بنــاء 
العمــل  وزارة  مــن  علــى معاييــر 

والتنميــة االجتماعيــة.
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 3-5 : البيئة 

 295%
زيادة معدل االستهالك

زاد معدل استهالك الطاقة     

عــن العــام 2018 وذلــك بســبب تشــغيل فــرع الصيرفــي مــول لمراكــز شــمل لتنفيــذ أحــكام الرؤيــة والزيــارة وتشــغيل مقــر أكاديميــة الحيــاة 
لتمكيــن المــرأة وتشــغيل الطاقــة القصــوى لمبنــى الجمعيــة وتشــغيل الخدمــات يومــي الجمعــة والســبت ليصبــح تقديــم الخدمــات علــى 

مــدار 7 أيــام أســبوعًيا بمعــدل 85 ســاعة فــي األســبوع مــع احتســاب اســتهاك الطاقــة فــي مبنــى وقــف الجمعيــة
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 خارطة االستدامة االقتصادية للمودة
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مستهدفات المودة للعام 2020

مستهدفات األداء

اإلستقرار األسري

46,22796%

97%

8

500

95%

4

1,372100

16,44414,0904,678 2,250

2,0002,600 100

501,000

3.54%

90%

200

433,0943.62%

90%

60

1,450

456

4

200

األداء االجتماعي

الرعاية الوالدية الحماية واإلرشاد األسريالتدريب األسري أكاديمية الحياة

نسبة تحقيق مؤشرات خدمـــةمستفيد
السامة المالية

نسبة انجاز
BSC

عدد اإلصدارات
العلمية

مستفيــــــــــد مــــــــــــــن
برنامج يوم األسرة

نسبة تحسين
بيئة العمل

عدد
الدراسات

مستفيد من الحملة
التوعوية في التخيطط

المالي لألسرة

برنـــــــامج مهـــــــارات
جودة الحياة األسرية

االستشارات
األسرية

االستشارات
األسرية

أكاديمية الحياة
لتمكين المرأة

مستفيد ومستفيدةمستفيد ومستفيدة
أسـرة مستفيدة

من برنامج شمل 
لتنفيذ األحكام 
الرؤية والزيارة

مستفيدة

مستفيد ومستفيدة

تقـــــــــــــــــاريرخـــــــــدمــــــــــةمستفيد ومستفيدةإصــــــــــداراتدراســــــــــة

مستفيد ومستفيدة مستفيدة

مستفيد ومستفيدةأسرة

التخطيــــط واإلدخــار
لألســــرة المتــــوازنة

برنامج فض
النزاعات

صندوق ترابط لرعاية 
األرامل والمطلقات

برنــــــــــــامج رحلــــــــة
الطــــــــاق النــــاجح

برنامج
مختبر األسرة

نسبة المصاريف
العمومية واإلدارية

الحوكمة
والشفافية

الندوات
العلمية

نسبة اإلهاك
السنـــــــــــــــوي 

درجة مطابقة معايير
اإللتزام والمشاركة

خدمة إرشاد بحثي
لطاب الدراسات العليا

مستفيد من برنامج كبسولة
حب لتنشيط العاقة الزوجية

درجة مطابقة معايير 
التميز المؤسسي

تقارير الرصد للقضايا 

مستفيد من برنـــــــــــــــــــــــامج
الشركات الصديقة لألسرة

األداء اإلقتصادي

األداء المؤسسي

الدراسات واإلصدارات العلمية

التوعية األسرية
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التميز المؤسسي

50

3.54%

90%

3.62%

95%

456

92.84%

90%

89.3%

95%

4

937,512

95%

96%

95%

225

95%

95%

جهة لزيارات التبادل 
والنقل المعـــــــــــرفي 

نسبة المصـــــــــــــاريف
العمومية واإلدارية 

درجة مطابقة معاير
التميـــــــز المؤسسي 

نسبة مصاريف
البرامج 

درجة تطبيق معايير
الحوكمة والشفافية 

نسبة تغطية اإليرادات
الثابتة للمصاريف اإلدارية

درجة تطبيق معايير 
االلتزام والمسائلة

نسبة اإلهاك
السنـــــــــــــــــوي 

نسبة تطبيق الخدمات
لمعايير الجودة 

نسبة تحقيق
مؤشرات السامة المالية 

نسبة رضا العاملين 

درجة مطابقة تنفيذ
اإلجراءات الداخلية للعمليات 

نسبة تحسين
نســـبــة إنجــــــــــــــــــــازبيئة العمل 

الخطة التشغيلية 
نسبة إنجاز فرص التحسين 

الداخلية والخارجية

تطبيق معايير 4 من
جوائز التميز المؤسسي

قيمة خفض هيكل
المصروف ) ريال(

ساعة تطويرية
لفريق العمل

التوعية األسرية

اإلستدامة اإلقتصادية

شراء وتطوير مبنى الجمعية
تشغيل الذراع 

اإلستثماري

بناء األرض الممنوحة من األمانة
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األسـرة
من التكوين
إلى التمكين

92 000 1426
www.almawaddah.org.sa

الرقم الموحد

@almawaddah

لإلطالع على النسخة اإللكترونية 

للتقرير السنوي 2019


