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أواًل المحور الوقائي

مبادرة مكين إلعداد وتأهيل األسرة

1-1برنامج إعداد المقبلين والمقبالت على الزواج

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

مدة المشروع

عام كامل 
ما عدا 

اإلجازات 
الرسمية 

2017/01/01يبدا 
الميزانية 
العامة 

الفئة 
المستهدفة

األسر الناشئة

تمكين 40 ألف أسرة ناشئة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية وبنك التسليف الهدف التكتيكي
 4000 شاب وفتاه )160 دورة(   2017/30/12ينتهيوتحقيق االستقرار األسري لدى 95% من المستهدف سنويًا 

           
  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                            التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

هدايا المقبلين 
والمقبالت على 

الزواج

التعاقد مع جهة للرعاية بواقع 200 جهاز إلكتروني أو 
مقر جهة عدانان العموديكهربائي 

الرعاية
فاتورة استالم 

الهدايا

النتسويق

نسخة من جمعية المودةنادية لقماننشر اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي
اإلعالن

 SMS تقرير جمعية المودةأيمن الهتاريإرسال رسائل

التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة لتسويق 
تقريرجمعية المودةأيمن هتاريالبرنامج عبر )االتصال - الفاكس - اإليميل(

الطباعة

طباعة نسخ على أقراص مدمجة من الخطة 
فواتير الطباعة المطبعةفتحي الماحي)عدد4.000(

واإلستالم

طباعة )عدد Note Book )4000 توعوي للمقبلين 
فواتير الطباعة المطبعةفتحي الماحيوالمقبالت على الزواج

واإلستالم

 "د. جعفر المدني  طباعة الشهادات و الشهادات اإللكترونية  
فواتير الطباعة المطبعةوليد أسعد"

واإلستالم

ب
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التسويق

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم اإلعالن

تصميم وطباعة لوحات إرشادية لخدمات الجميعة 
اللوحاتجمعية المودةفهد باجبيراإلرشادية )6 لوحات(

12 إعالن في جمعية المودةنادية لقماننشر اإلعالن عبر وسائل التواصل اإلجتماعي
كل ربع 

SMS ايمن الهتاري        نشر اإلعالن عبر الواتساب ورسائل
12 إعالن في جمعية المودةخلود الشاعر

كل ربع 

12 إعالن في جمعية المودةد. جعفر المدنينشر اإلعالن عبر الصحف المبوبة
كل ربع 

العقدجمعية المودةفتحي الماحيمكينة الخدمة الذاتيةالضيافة

التدريب 

 "ايمن الهتاري   جمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني
كشف األسماءجمعية المودةخلود الشاعر"

 "ايمن الهتاري   فرز العدد النهائي للمسجلين 
كشف األسماءجمعية المودة12001200800800خلود الشاعر"

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع 
عبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

 "ايمن الهتاري  
تقرير االرسالجمعية المودة    خلود الشاعر"

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
الرسائل النصية 

 "ايمن الهتاري   
تقرير االرسالجمعية المودة    خلود الشاعر"

 "ايمن الهتاري   مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
240 قائمة جمعية المودة    خلود الشاعر"

مراجعة معتمدة

ايمن الهتاري   خلود اصدار شيكات المدربين والمدربات
تقارير الدوراتجمعية المودةالشاعر

إقامة البرنامج التدريبي )بواقع 160 دورة تدريبية( 500 
ريال لليوم

ايمن الهتاري   خلود 
تقريرجمعية المودة40 دورة40 دورة40 دورة40 دورةالشاعر

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين 
والمتدربين

ايمن الهتاري   خلود 
التقييمجمعية المودة40 تقييم40 تقييم40 تقييم40 تقييمالشاعر
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                   التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

فريق العمل

التقييمجمعية المودةد. جعفر المدنيتقييم أداء فريق العمل كل ربع سنة

المنسقين 2 )) مكافأت تحقيق 25مستفيد للدورة 
مستندات جمعية المودةد. جعفر المدنيبواقع 160 دورة الواحدة 100 ريال((

المالية

مستندات جمعية المودةد. جعفر المدنينسبة رواتب فريق العمل
المالية

مستندات جمعية المودةد. جعفر المدنينسبة إيجار القاعات واإلدارة 
المالية

التقارير 

ايمن الهتاري        تقرير عن كل دورة )بواقع 40 تقرير/ربع سنة(
تقريرجمعية المودةخلود الشاعر

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير إحصائي شهري شامل تقييم المدربين

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير ربع سنوي شامل

ايمن الهتاري        التقييم القبلي والبعدي
تقريرجمعية المودةخلود الشاعر

التقييمجمعية المودةد. جعفر المدنيتقييم المدرب والدورة

اعتماد دليل 
العالقة الحميمية

المحتوى د. إبراهيم جاللينكتابة محتوى الدليل 
مكتوب

المحتوي مراجع د. جعفر المدنيمراجعة و تدقيق محتوى الدليل
ومدقق

د. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي
الدليل معتمد 
من المجلس 

العلمي

فهد باجبيرتصميم وطباعة الدليل
الشهر 

األول من 
الربع الثاني

الدليل مطبوع

أيمن الهتاري / خلود توزيع الدليل
الشاعر

كشف بتوزيع 
الدليل
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إجراءات العملالنشاط  المشروع 

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اعتماد دليل 
مراحل تكوين 

األسرة

المحتوى د. إبراهيم جاللينكتابة محتوى الدليل 
مكتوب

المحتوي مراجع د. جعفر المدنيمراجعة و تدقيق محتوى الدليل
ومدقق

الشهر األول فهد باجبيرتصميم وطباعة الدليل
الدليل مطبوعمن الربع األول

أيمن الهتاري / خلود توزيع الدليل
الشاعر

كشف بتوزيع 
الدليل

محتوى التطبيق

المحتوى د. جعفر المدنيكتابة محتوى التطبيق
معتمد

تقرير بالتجاربد. جعفر المدنيدراسة تجارب مماثلة عالمية وإقليمية

التصميم فهد باجبيرالتصميم األولي للتطبيق
معتمد

عروض سعر 
للتطبيق

وليد أسعداستقطاب عروض أسعار للتطبيق

التكلفة 
مدرجة في 
خطة تقنية 
المعلومات

3 عروض أسعار

العرض معتمدعصام العبدترشيح العرض المناسب

إنتهاء التطبيقالشركة المنفذةبرمجة التطبيق

أخصائي العالقات تدشين التطبيق
التطبيق مفعلالعامة 

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي والموقع 
تقرير الوصول نادية لقمانااللكتروني

للمستفيدين

تسويق التطبيق

االستفادة من تجربة ريالي في التسويق مع الدكتور 
تقرير توظيف نادية لقمانكمال عبدالقادر

التجربة

د. جعفر المدنيالتسويق عبر الدورات التدريبة

لوحات إعالنية 
للتطبيق 

في القاعات 
التدريبية + 

وجود التطبيق 
في شرائح 

العرض

اج
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نسبة الرضاعدد المستفيدينمؤشرات األداء
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1-2 برنامج التربية الوالدية ) قبل الوالدة حتى 13(

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

مدة المشروع
عام كامل 
)مرة كل  

ربع( 

2017/01/01يبدا 
الميزانية 
العامة 

الفئة 
المستهدفة

األسر الناشئة 

350 أم2017/12/31ينتهيتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا المتعلقة بإنجاح استقرار األسرةالهدف التكتيكي

           
  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                          التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

بناء مقياس 
التربية الوالدية

محتوى جمعية المودةد.جعفر المدنيتحديد محتوى المقياس
المقياس

أدوات جمعية المودة د.جعفر المدنيتحديد أدوات القياس
المقياس

مفاتيح جمعية المودةد.جعفر المدنيتحديد مفاتيح المقياس
المقياس

النتائج جمعية المودةد.جعفر المدنيتحديد النتائج

المقياس جمعية المودةد.إيراهيم جاللينتحكيم المقياس
محكم 

المقياس جمعية المودةفهد باجبيرتصميم المقياس
مصمم

المطبعةوليد أسعدبرمجة المقياس في الموقع اإللكتروني للجمعية

التكلفة 
مدرجة في 
خطة تقنية 
المعلومات

المقياس 
مبرمج ومفعل

بناء حقيبة المرحلة 
األولى )من 0 
إلى 3 سنوات(

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب جمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة
التدريبية

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

الحقيبة المطبعةفتحي الماحيطباعة الحقيبة بعدد ) 25 نسخة( 

ية
لد

وا
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                             التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

بناء حقيبة المرحلة 
الثانية )من 4 إلى 

6 سنوات(

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقمة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب التدريبيةجمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

 "طباعة الحقيبة 
الحقيبة المطبعةفتحي الماحيبعدد ) 25 نسخة( "

بناء حقيبة المرحلة 
الثالثة )من 7 إلى 

9 سنوات((

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقمة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب التدريبيةجمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

 "طباعة الحقيبة 
الحقيبة المطبعةفتحي الماحيبعدد ) 25 نسخة( "
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                            التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

بناء حقيبة المرحلة 
الرابعة )من 10 إلى 

13 سنوات(

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقمة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب التدريبيةجمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

 "طباعة الحقيبة 
الحقيبة المطبعةفتحي الماحيبعدد ) 25 نسخة( "

الشراكات 
االستراتيجية

المستشفياتد.جعفر المدنيالشراكة مع 3 مستشفيات )أقسام الوالدة(

تنفيذ دورات 
التهيئة للوالدة 
من قبل الحمل 
وحتى الثالث 

سنوات

روضات د. جعفر المدنيالشراكة مع 3 روضات أطفال
األطفال

تنفيذ دورات من 
سن 4 إلى 6 

سنوات

المدارسد. جعفر المدنيالشراكة مع 10 مدارس إبتدائية ومتوسطة نموذجية
تنفيذ الدورات 
من سن 7 إلى 

13 سنة

إعداد مدربي 
الحقيبة

العقدجمعية المودةأيمن هتارياإلتفاق مع المدرب

اإلعالن مصممجمعية المودةفهد باجبيرتصميم إعالن الدورة

تقرير جمعية المودةنادية لقماناإلعالن عن الدورة 

ية
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                       التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

إعداد مدربي 
الحقيبة

كشف األسماءجمعية المودةد. جعفر المدنيفرز المستهدفين وتطابق المعيار

تقرير التدريبجمعية المودةأيمن هتاريالتدريب ) 10 أيام (

فاتورة الضياةجمعية المودةأيمن هتاريضيافة 10 أيام لتدريب مدربي الحقيبة

كشف االعتمادجمعية المودةد. جعفر المدنيإعتماد المدربين

تقريرجمعية المودةأيمن هتاريالتقرير 

اإلعالن و الهدايا

اإلعالنجمعية المودةفهد باجبيرتصميم اإلعالن

حملة إعالنية في الصحف اإلعالنية المجانية بواقع 8 
نسخة من جمعية المودةأحمد العمودينشرات بواقع نشرتين لكل ربع سنة

اإلعالن

االستاندات المطبعةفهد باجبيرطباعة االستاندات والبنرات )20 استاند و4 بنرات(
والبنرات

تنفيذ الدورات

كشف األسماءجمعية المودةهويدا راضيجمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني

فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع 50 متدرب 
كشف األسماءجمعية المودة5050هويدا راضيومتدربه لكل ربع سنة

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع 
تقرير االرسالجمعية المودة  هويدا راضيعبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
تقرير االرسالجمعية المودة  هويدا راضيالرسائل النصية 
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تنفيذ الدورات

36 قائمة مراجعة جمعية المودة  هويدا راضيمراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
معتمدة

إقامة البرنامج التدريبي 8×4 يوم تدريبي( 500ريال 
تقريرجمعية المودةهويدا راضيللمدرب لليوم

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين 
التقييمجمعية المودةهويدا راضيوالمتدربين

فريق العمل 

التقييمجمعية المودةد. جعفر المدنيتقييم أداء فريق العمل كل ربع سنة

المنسقين 2 )) مكافأت تحقيق 25مستفيد للدورة 
مستندات جمعية المودةد. جعفر المدنيالواحدة 100 ريال((

المالية

مستندات جمعية المودةد. جعفر المدنينسبة رواتب فريق العمل
المالية

مستندات جمعية المودةد. جعفر المدنينسبة إيجار القاعات واإلدارة 
المالية

التقارير

تقرير جمعية المودةد.جعفر المدنيتقرير شهري للمشروع

تقريرجمعية المودةهويدا راضيتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةد.جعفر المدنيتقرير سنوي

القياس معتمدجمعية المودةد.جعفر المدنيتقييم المشروع

ب
دري

الت

نسبة الرضاعدد المستفيداتعدد الحقائب المنجزةمؤشرات األداء
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1-3 برنامج أمسيات المودة الحقوقية والرمضانية

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

مدة المشروع
عام كامل كل 

شهر + أمسيات 
رمضان 20 يوم 

2017/01/01يبدا 
الميزانية 
العامة 

الفئة 
المستهدفة

كافة أنواع األسر والمختصين

الهدف التكتيكي

توعية األسر بأهمية تقوية الروابط األسرية عبر أربعة حمالت إعالمية 
توعوية وتثقيفية بالشراكة مع ذوي المصلحة من خالل المعارض 

والموالت التجارية ووسائل التواصل االجتماعي واإلذاعة والتليفزيون 
بناء على نتائج األبحاث والدراسات

2800  مستفيد ومستفيدة  2017/12/31ينتهي

           
  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                             التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الموافقات 
الرسمية 
والحجوزات

الموافقة جمعية المودةد.جعفرأخذ الموافقة من البرنامج الوطني
موثقة 

د. جعفر االتفاق والتنسيق مع المحاضرين
العقود موقعة جمعية المودةالمدني

ومعتمدة

التذاكر و جمعية المودةأيمن الهتاريحجوزات طيران وسكن المحاضرين
الفواتير

د. جعفر تجهيز برنامج األمسية والجدول الزمني واعتمادة
الجدول الزمني جمعية المودةالمدني

للبرنامج 

التسويق 

العالقات العامة طباعة 32 بنر + 8 بنر رئيسي
البنرات جمعية المودةواإلعالم

مطبوعة

رسائل sms لكافة قاعدة بيانات الجمعية بواقع 10 
تقريرجمعية المودةايمن الهتاريآالف رسالة في اليوم 

البرشور جمعية المودةفهد باجبيرتصميم بروشور
مصمم

النشر في المواقع اإللكتورنية ومواقع التواصل 
تقريرنادية لقماناالجتماعي
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                         التنفيذ    

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تنفيذ األمسيات

كشف بالحضورغرفة جدةايمن الهتاريامسية )الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة(

امسية )الحقوق والواجبات بين المطلقين 
كشف بالحضورأيمن الهتاريوالمطلقات والحقوق المشتركة بينهما(

كشف بالحضورخلود الشاعرامسية )الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة(

امسية )الحقوق والواجبات بين المطلقين 
كشف بالحضورأيمن الهتاريوالمطلقات والحقوق المشتركة بينهما(

كشف بالحضورغرفة جدةخلود الشاعرأمسية حقوق األسرة في اإلسالم

كشف بالحضورغرفة جدةايمن الهتاريأمسية حقوق األسرة في األحوال الشخصية

كشف بالحضورغرفة جدةمنسقأمسية حقوق وواجبات األسرة في التعليم

كشف بالحضورغرفة جدةهويدا راضيأمسية حقوق وواجبات األسرة في الصحة

التنسيق

كشفجمعية المودةايمن الهتاريالشراكة مع جدة كوميدي

التأكيد على المحاضرين عن طريق االتصال و االيميل 
ايمن الهتاري+خلود 

الشاعر+هويدا 
راضي+ منسق

تقريرجمعية المودة

مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل أمسية
ايمن الهتاري+خلود 

الشاعر+هويدا 
راضي+ منسق

قائمة مراجعة جمعية المودة
معتمدة

أيمن الهتاير + خلود تجهيز الضيافة
الفواتيرجمعية المودةالشاعر + هويدا

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربات 
والمتدربات

ايمن الهتاري+خلود 
الشاعر+هويدا 
راضي+ منسق

التقييمجمعية المودة

التقارير

تقرير شهري للمشروع
ايمن الهتاري+خلود 

الشاعر+هويدا 
راضي+ منسق

تقريرجمعية المودة

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير ربع سنوي

تقيمجمعية المودةد. جعفر المدنيتقييم المشروع
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                              التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الموافقات 
الرسمية والحجوزات

الموافقة موثقة جمعية المودةد.جعفرأخذ الموافقة من وزارة الشؤون اإلسالمية

العقود موقعة جمعية المودةد. جعفر المدنياالتفاق والتنسيق مع المحاضرين
ومعتمدة

التذاكر و الفواتيرجمعية المودةأيمن الهتاريحجوزات طيران وسكن المحاضرين

الجدول الزمني جمعية المودةد. جعفر المدنيتجهيز برنامج األمسية والجدول الزمني واعتمادة
للبرنامج 

التسويق 

طباعة 61 بنر بمعدل 3 بنرات لكل مسجد + بنر 
رئيسي

العالقات العامة 
البنرات مطبوعةالمطبعةواإلعالم

رسائل sms لكافة قاعدة بيانات الجمعية بواقع 10 
تقريرجمعية المودةايمن الهتاريآالف رسالة في اليوم 

البرشور مصممجمعية المودةفهد باجبيرتصميم هوية وإعالن األمسيات الرمضانية

النشر في المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 
تقريرنادية لقماناإلجتماعي

الفعاليات

مسجد الملك ايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان
تقريرسعدو

تقريرمسجد الجفاليخلود الشاعرأمسية األسرة في رمضان

مسجد العناني منسقأمسية األسرة في رمضان
تقريركورنيش جدة

مسجد الالمي ايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان
تقريرفي التحلية

تقريرمسجد الورودايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان

تقريرمسجد الفرقانخلود الشاعرأمسية األسرة في رمضان

تقريرمسجد عائشةمنسقأمسية األسرة في رمضان

تقريرمسجد الثنيانايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان

مسجد الملك ايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان
تقريرفهد

تقريرمسجد التقوىخلود الشاعرأمسية األسرة في رمضان
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

   التنفيذ

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الفعاليات

تقريرمسجد التقوىخلود الشاعرأمسية األسرة في رمضان

مسجد منسقأمسية األسرة في رمضان
تقريرالشعيبي

مسجد األميرة هويدا راضيأمسية األسرة في رمضان
تقريرحصة السديري

تقريرمسجد الغيثايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان

مسجد األمير خلود الشاعرأمسية األسرة في رمضان
تقريرسلطان

مسجد األمير منسقأمسية األسرة في رمضان
تقريرمتعب

مسجد هويدا راضيأمسية األسرة في رمضان
تقريرالميرابي

تقريرمسجد التركيايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان

مسجد إبراهيم خلود الشاعرأمسية األسرة في رمضان
تقريروعلي حافظ

مسجد منسقأمسية األسرة في رمضان
تقريرالطاسان

تقريرمسجد الغزاويايمن الهتاريأمسية األسرة في رمضان

مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل أمسيةالتنسيق
ايمن الهتاري+خلود 

الشاعر+هويدا 
راضي+ منسق

قائمة مراجعة جمعية المودة
معتمدة

فريق العمل 

مستندات الماليةد. جعفر المدنينسبة رواتب فريق العمل

مستندات الماليةد. جعفر المدنينسبة إيجار مكاتب إدارة التدريب

تقيمجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير ختامي للمشروعالتقارير
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نسبة الرضاعدد المستفيدين عدد األمسيات التي تمتمؤشرات األداء
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1-4 )برنامج وارف لتعزيز القيم واألخالق األسرية لدى األبناء للمرحلة العمرية من 13 حتى 22(

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

عام كامل مدة المشروع

2017/01/01يبدا 

الميزانية العامة 

المستهدف

أبناء األسر المستقرة - الغير مستقرة - 
المنفصلة

تأهيل 50 مرشد ومرشدة 

الهدف التكتيكي

تحسين جودة الحياة األسرية لدى األسر عبر التعليم والتدريب األسري 
تدريب 2500 طالب وطالبة 2017/12/31ينتهيبالشراكة مع الجامعات والتربية والتعليم 

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                          التنفيذ    

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

لم تمأداة التحقق
يتم  

الربع الربع األول
الربع الرابعالربع الثالثالثاني

بناء حقيبة المرحلة 
المتوسطة من 
)عمر 13 - 15 

سنة(

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب جمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة
التدريبية

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

الحقيبة المطبعةفتحي الماحيطباعة الحقيبة بعدد ) 1000 نسخة( 

بناء حقيبة المرحلة 
الثانوية )من 16 - 

18 سنة(

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب جمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة
التدريبية

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

 "طباعة الحقيبة 
الحقيبة المطبعةفتحي الماحيبعدد ) 1000 نسخة( "
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

بناء حقيبة المرحلة 
الجامعية )من 19 - 

22 سنة(

نتائج الجلساتجمعية المودةد. جعفر المدنيعقد جلسة معمقة مع الفئة المستهدفة

جمعية المودةد.جعفر المدنيجمع المادة العلمية واألنشطة والمهارات للحقيبة
المادة العلمية 

واألنشطة 
معتمدة

األلعاب التدريبيةجمعية المودةد.جعفر المدنيتصميم األلعاب التدريبية للحقيبة

الحقيبة مدققةجمعية المودةد.إيراهيم جاللينتدقيق الحقيبة

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الحقيبة 

 "طباعة الحقيبة 
الحقيبة المطبعةفتحي الماحيبعدد ) 500 نسخة( "

الشراكات

الشراكة مع إدارة التربية والتعليم في منطقة مكة 
إدارة التربية د.جعفر المدنيالمكرمة )60 مدرسة نموذجية متوسطة وثانوية(

الشراكة موقعةوالتعليم

الشراكة موقعةمقر الجامعة د.جعفر المدنيتفعيل الشراكة مع جامعة الملك عبد العزيز

الشراكة موقعةمقر الجامعة د.جعفر المدنيتفعيل الشراكة مع جامعة األعمال والتكنولوجيا

الشراكة موقعةمقر الجامعة د.جعفر المدنيالشراكة مع جامعة جدة

إعداد مدربي 
الحقيبة

العقدجمعية المودةأيمن هتارياإلتفاق مع المدرب

اإلعالن مصممجمعية المودةفهد باجبيرتصميم إعالن الدورة

تقرير جمعية المودةد. جعفر المدنياإلعالن عن الدورة 

كشف األسماءجمعية المودةد. جعفر المدنيتسجيل أسماء المتدربين وحصر العدد النهائي

تقرير التدريبجمعية المودةشركة السموتدريب 50 مرشد يواقعد دورتين 25 مرشد لكل دورة

فاتورة الضياةجمعية المودةشركة السموضيافة 10 أيام لتدريب مدربي الحقيبة

كشف االعتمادالجمعيةد. جعفر المدنيإعتماد المدربين

تقريرالجمعيةأيمن هتاريالتقرير 
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  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                      التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تدريب الشباب 
والفتيات

كشف األسماءجمعية المودةهويدا راضيجمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني

كشف األسماءجمعية المودةهويدا راضيفرز العدد النهائي للمسجلين

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع 
تقرير االرسالجمعية المودة  هويدا راضيعبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
تقرير االرسالجمعية المودة  هويدا راضيالرسائل النصية 

36 قائمة مراجعة جمعية المودة  هويدا راضيمراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
معتمدة

إقامة البرنامج التدريبي 3 أيام تدريبة للدورة بواقع 50 
تقريرجمعية المودةهويدا راضيدورة تدريبية

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين 
التقييمجمعية المودةهويدا راضيوالمتدربين

فريق العمل
مستندات الماليةد. جعفر المدنينسبة رواتب فريق العمل

مستندات الماليةد. جعفر المدنينسبة إيجار مكاتب إدارة التدريب

التقارير
خلود الشاعر        تقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةايمن الهتاري 

تقييم معتمدجمعية المودةد.جعفر المدنيتقييم البرنامج

ب
دري

الت

نسبة التغير في السلوكعدد المستفيدين عدد الحقائب التي أنجزت مؤشرات األداء
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1 -5 برنامج األسرة المعرفية  )دورات اليوم الواحد(

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

مدة المشروع
عام كامل 
)مرة كل 
اسبوع(

2017/10/10يبدا 
الميزانية العامة 

المستهدف

األسر المستقرة

الهدف التكتيكي
تحسين جودة الحياة األسرية لدى األسر عبر التعليم والتدريب األسري 

2000 مستفيد ومستفيدة2017/12/31ينتهيبالشراكة مع مراكز األحياء والقطاعات العامة والعسكرية والشركات

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

لم تمأداة التحقق
يتم  

الربع الربع األول
الربع الرابعالربع الثالثالثاني

مراجعة الحقائب 
التدريبية الحالية

تقرير توصيات جمعية المودةد. جعفر المدنيورشة عمل لخبراء مختصين في تطوير الحقائب
تطوير الحقائب

التعاقد مع مختصين لتطوير الحقائب وفق 
العقودجمعية المودةد. جعفر المدنيالمنهجية المعتمدة

بناء الحقائب 
الجديدة وفق 

المنهجية 
المعتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالقائد االسري 
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالحوار االسري 
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيادارة ميزانية االسرة
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالتخطيط االسري
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالتوازن بيت العمل واالسرة 
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيديناميكية التعامل مع االسرة) الهدي النوي(
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالتناغم بين أفراد االسرة
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنياالتجاهات الحديثة في تحديد المشكالت
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنياالداء الفعال في مهارات اسقرارا االسرة
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيمفهوم خصائص الطفولة
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالمقومات السلوكية في التعامل مع المراهقين
معتمدة

ب
قائ
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

ببناء الحقائب 
الجديدة وفق 

المنهجية المعتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيالفاعلية الشخصية في العالقات االسرية
معتمدة

الحقيبة مطورة جمعية المودةد. جعفر المدنيإدارة الغضب الزواجي
معتمدة

الحقيبة مطورة المطبعةد. جعفر المدنيالطالق الناجح
معتمدة

التسويق

العالقات العامة طباعة 48 بنر بمعدل عدد 2 بنر لكل دورة
البنرات مطبوعةالمطبعةواإلعالم

رسائل sms لكافة قاعدة بيانات الجمعية بواقع 10 
آالف رسالة في اليوم 

ايمن الهتاري / هويدا 
تقريرجمعية المودةراضي

البرشور مصممجمعية المودةفهد باجبيرتصميم هوية وإعالن الدورات

النشر في المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 
تقريرجمعية المودةنادية لقماناإلجتماعي

تنفيذ الدورات

أيمن الهتاري / هويدا جمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني
كشف األسماءجمعية المودةراضي

فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع 2000 متدرب 
ومتدربه لكل ربع سنة

أيمن الهتاري / هويدا 
كشف األسماءجمعية المودة500500500500راضي    خلود الشاعر

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع 
عبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

أيمن الهتاري / هويدا 
تقرير االرسالجمعية المودة راضي    خلود الشاعر

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
الرسائل النصية  

أيمن الهتاري / هويدا 
تقرير االرسالجمعية المودة راضي    خلود الشاعر

أيمن الهتاري / هويدا مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
القائمة معتمدةجمعية المودةراضي    خلود الشاعر

إقامة البرنامج التدريبي )بواقع 70 يوم تدريبي في 
السنة( 500 ريال لليوم

إيمن الهتاري / هويدا 
تقريرجمعية المودةراضي    خلود الشاعر

الـ CD جمعية المودةايمن الهتاريطباعة عدد CD 200 من الحقائب 

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين 
والمتدربين

 "هويدا راضي
 خلود الشاعر

 ايمن الهتاري"
التقييمجمعية المودة

عقد او فاتورةجمعية المودةهويدا راضيكوفي بريك بواقع 15 ريال ×2000الضيافة
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

فريق العمل

المنسقين 2 )) مكافأت تحقيق 25 مستفيد للدورة 
مستندات الماليةد. جعفر المدنيالواحدة 100 ريال((

مستندات الماليةد. جعفر المدنينسبة رواتب فريق العمل

مستندات الماليةد. جعفر المدنينسبة إيجار مكاتب إدارة التدريب

التقارير

تقريرجمعية المودةد.جعفر المدنيتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةد.جعفر المدنيتقرير سنوي

القياس معتمدجمعية المودةد.جعفر المدنيتقييم المشروع

إنشاء المنصة

الخارطةجمعية المودةد. جعفر المدنيتصميم خارطة المنصة

المحتوى مكتوبجمعية المودةد. جعفر المدنيتحديد محتوى المنصة

المحتوى معتمدجمعية المودةالمدير العام اعتماد خطة المحتوى

عروض األسعاروليد أسعدعروض أسعار المنصة

العرض المعتمدجمعية المودةالشركة المنفذةتصميم المنصة

العقدجمعية المودةد. جعفر المدنيعروض أسعار األفالم التعليمية للدورات التدريبية

عرض السعر المدير العام اعتماد عروض األسعار
معتمد

تقريرموقع الشركة الشركة المنفذةتنفيذ األفالم التعليمية

إعالنات المشروع في وسائل التواصل االجتماعي و الدعاية
تقريرجمعية المودةنادية لقمان الرسائل النصية

التنفيذ
كشف جمعية المودةمنسق التدريبتسجيل المشاركين إلكترونيًا

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيالبدء في التدريب

التقارير

نموذج التقييمجمعية المودةد. جعفر المدنياعداد نماذج التقييم  االلكتروني

تقريرجمعية المودةمنسق التدريبتقرير لكل دورة 

تقييم معتمدجمعية المودةد. جعفر المدنيتقييم المشروع

ب
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نسبة الرضانسبة التغيير في المعارف والمهاراتعدد المستفيدينمؤشرات األداء
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ثانيًا المحور العالجي

1-6 )برنامج  رائدات  لتمكين المطلقات واألرامل (

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

مدة المشروع
مرتين في 

كل ربع 
 

2017/01/01يبدا 
الميزانية 
العامة 

الفئة 
المستهدفة

األسر المنفصلة

الهدف التكتيكي
تفعيل دور المرأة في خدمة القضايا المتعلقة بإنجاح استقرار األسرة
400 مستفيدة زيادة العدد بناء على احتياج 2017/12/31ينتهيتفعيل دور المرأة في خدمة القضايا المتعلقة بإنجاح استقرار األسرة

الضمان االجتماعي

           
  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                            التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الحقيبة مطورةجمعية المودةد.جعفر المدنيتطوير الحقيبة لتصبح حقيبة تفاعليةتطوير الحقيبة

التسويق
اإلعالن في وسائل التواصل االجتماعي

نادية لقمان / أيمن 
الهتاري / خلود الشاعر 

/ هويدا راضي
تقريرجمعية المودة

البنرات جمعية المودةفهد باجبيرتصميم وطباعة عدد 2 بنر
مطبوعة

عقدجمعية المودة    ايمن الهتاريخدمة الضيافة الذاتيةالضيافة

التدريب 

حقيبة مطبوعةجمعية المودة200ايمن الهتاريطباعة الحقائب التدريبية 200 حقيبة )100 ورقة(

   خلود الشاعر           التنسيق مع الجهات المستفيدة
كشفجمعية المودةايمن الهتاري          

التنسيق مع المدربات عن طريق االتصال و الرسائل 
تقريرجمعية المودةخلود الشاعرالنصية

التنسيق مع المتدربات عن طريق االتصال و الرسائل 
تقريرجمعية المودةخلود الشاعرالنصية

قائمة مراجعة جمعية المودةخلود الشاعرمراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
معتمدة

كشف او جمعية المودةخلود الشاعرمواصالت للمستفيدات  بواقع 200 ريال
فاتورة

تنفيذ البرنامج ) بواقع دورتين لكل ربع 8 دورات في 
السنة( 500 ريال تكلفة المدرب لليوم 5 أيام للدورة 

الواحدة
تقريرجمعية المودة2222د.جعفر المدني

تقريرجمعية المودةخلود الشاعرتوزيع دليل حقوق المطلقين والمطلقات

التقييمجمعية المودةخلود الشاعرتقيم المدربات والمتدربات لكل دورة
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

كشفجمعية المودةد.جعفر المدنيمكافآة منسقة المشروع منسقة المشروع

الشهادةجمعية المودةخلود الشاعرطباعة شهادات عدد 160الشهادات

التقارير
تقريرجمعية المودةخلود الشاعرتقرير ربع سنوي

تقييمجمعية المودةد.جعفر المدنيتقييم البرنامج ق
ال

ط
 ال
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نسبة الرضانسبة المهارات المكتسبة عدد المستفيداتمؤشرات األداء
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2-1 برنامج  اإلرشاد األسري

اإلدارة 
إدارة 

االرشاد 
االسري

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المستهدف

كافة أنواع األسر المستهدفة

الهدف التكتيكي
 خفض معدالت الطالق في الفئة المستهدفة عن طريق تقديم المساعد 

2017/12/31ينتهياالرشادية االسرية ل30000 ألف أسرة .
30000 مكالمة هاتفية مجابة +1500 استشارة 

بالمقابلة + 1000 تحكيم وإصالح + 2500 
استشارة الكترونية مجابة

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

لم تمأداة التحقق
يتم  

الربع الربع األول
الربع الرابعالربع الثالثالثاني

الشراكات
عقدالشراكةجمعية المودةراضي الحربيعقد شراكة مع جمعية وداد 

عقدالشراكةجمعية المودةراضي الحربيعقد شراكة مع مكاتب الدعوة واإلرشاد 

العقد + فاتورة جمعية المودةنبيل البسيسيتجديد العقد مع شركة اريكسونصيانة السنترال
الزيارات الدورية

تحديث برنامج 
العروض الواردةجمعية المودة راضي الحربيالنسخة المحدثه من برنامج المستشارالمستشار

استقطاب 
مرشدين 
ومرشدات

قاعدة البيناتجمعية المودةسميرة النهاريقاعدة بيانات للمرشدين والمرشدات

كشف األسماءجمعية المودةراضي الحربيتطبيق معايير  االختيار القبول 

دورة تدريبية  لمدة 5 أيام   ) تنمية مهارات ( ) 8 
تقرير الدورةجمعية المودةراضي الحربيمرشدات( 

تقرير الدورةجمعية المودة راضي الحربي)تطبيق عملي ( 10أيام 

العقد جمعية المودةنبيل البسيسيتوقيع العقود

لوحة المرشد جمعية المودةراضي الحربيمكافأة ربعية تحفيزية للمرشدين والمرشداتمكافآت تحفيزية
الربعي

تكلفة االشراف 
على المشروع

العقدجمعية المودةنبيل البسيسينسبة تكلفة مكافأة مدير االدارة من المشروع 

العقدجمعية المودة نبيل البسيسيراتب سكرتيرة االدارة 
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التسويق للخدمة

مواقع نادية لقمان إعالنات على مواقع التواصل االجتماعي
تقريرالتواصل

البنر مصممجمعية المودةفهد باجبير تصميم البنر

موقع راضي الحربياالتفاق مع 6 جهات لتوزيع البنر
البنرالشراكة

تقريرجمعية المودةنادية لقمان اإلعالن على موقع الجمعية اإللكتروني

استقبال 
االستشارات 

الهاتفية

الجدولجمعية المودة3333سميرة النهاريإعداد جداول فترات الخدمة للمرشدين والمرشدات

متابعة تنفيذ 12 ساعة عمل /  5 أيام في األسبوع 
/ 5 فترات في اليوم / 3 ساعات لكل فترة / عدد 2 

مرشد  لكل فترة بقيمة    80  ريال للساعة                                              

المرشدين 
جمعية المودة8000700070008000والمرشدات

تقارير السنترال 
+ برنامج 
المستشار

قياس رضا 
المستفيد

نموذج االستمارةجمعية المودةسميره النهاري استمارة التقييم 

نتيجة التحليلجمعية المودةسميره النهاري تحليل نتائج قياس الرضا

دليل اإلرشاد 
األسري

راضي الحربي  جمع المادة 

جمعية المودة

المادة العلمية 

المادة العلمية د. إبراهيم جاللينالتدقيق اللغوي
مدققة

المادة العلمية د. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي
معتمدة

التصميم فهد باجبير  التصميم 

فاتورهأ/نبيل البسيسيالطباعة 

التقارير

التقريرجمعية المودةسميره النهاري تقرير اسبوعي

التقريرجمعية المودةسميره النهاري تقرير شهري

التقريرجمعية المودةسميره النهاري تقرير ربع سنوي

التقريرجمعية المودة سميره النهاري التقرير الختامي
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

االتفاقية موقعةالجمعيةمحمد العمريالشراكة مع مكاتب محاماة مختصة باألحوال الشخصيةالشراكات

استقطاب مرشدين 
و مرشدات 
واخصائيين 
وأخصائيات 

عمل قاعدة بيانات للمرشدين والمرشدات 
قاعدة البيانات جمعية المودةمحمد العمريواألخصائين واالخصائيات 

كشف باألسماءجمعية المودةمحمد العمريتطبيق معايير االختيار والقبول الختيار 3 مرشدين

األسماء جمعية المودةراضي الحربياعتماد 3 مرشدين
المعتمدة

تقرير  جمعية المودة محمد العمريتطبيق عملي )10 أيام(

 العقدجمعية المودةنبيل البسيسيتوقيع العقود

االستفادة من مكاتب خدمات األسر المنفصلة بمراكز التوسع في الخدمة
محمد العمرياألحياء

مكاتب المودة 
للإلرشاد في 
جمعية مراكز 

األحياء

عدد مرات تقديم 
الخدمة

دليل الحقوق 
والواجبات للزوج 

والزوجة

المحتوى معتمد جمعية المودة محمد العمريكتابة محتوى الدليل 

المحتوى مدققجمعية المودةمحمد العمريمراجعة و تدقيق محتوى الدليل

وثيقة االعتمادجمعية المودةد. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي

المحتوى مطبوعجمعية المودةمحمد العمريتصميم وطباعة الدليل بعدد 1000

تقريرجمعية المودةمحمد العمريتوزيع الدليل

التسويق للخدمة

التصميمجمعية المودةفهد باجبير   تصميم بروشورات إعالنية 

نشر اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي وموقع 
مواقع نادية لقمانالجمعية اإللكتروني والمواقع االجتماعية

تقريرالتواصل

موقع فهد باجبير تصميم بنرات للخدمة )8 بنرات(
التصميمالشراكة

وضع البنر في مراكز األحياء والمحاكم ومركز الفحص 
موقع مراكز محمد العمريالطبي قبل الزواج

األحياء
البنر في مراكز 

األحياء

التسويق للمرشدين والمرشدات في الشاشات 
صور من بنرات جمعية المودةمحمد العمرياإللكترونية الداخلية

الترويج

متابعة إنشاء صفحة حجز الكتروني للمواعيد في 
الموقع محمد العمريموقع الجمعية

إنشاء الصفحةااللكتروني
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

غرف اإلرشاد نبيل البسيسيإضافة عوازل داخل غرف اإلرشاد بالمقابلةتحسين بيئة العمل
التنفيذبالمقابلة

المستشار الزائر

بيان باألسماءجمعية المودةمحمد العمرياستقطاب مستشار زائر شهريًا والترويج له

التصميم جمعية المودةفهد باجبيرتصميم بنر للخدمة

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر على مواقع التواصل االجتماعي

مواقع محمد العمريالبدء في تنفيذ الخدمة
تقريرالتواصل

تصميم برنامج 
التقاريرجمعية المودةوليد أسعدبرنامج الكتروني للحاالت بالقسم داخل الجمعيةتسجيل الحاالت

تقديم خدمة 
اإلرشاد بالمقابلة

الجدولجمعية المودةمحمد العمريإعداد جداول فترات الخدمة في الجمعية

متابعة تقديم خدمة إرشاد بالمقابلة وتهيئة وتدرج 
ومستشار زائر  4 ساعات لمدة 5 أيام في األسبوع 

في الفترة المسائية بمقر الجمعية 
الجدول جمعية المودة400 أسرة400 أسرة 300 أسرة400 أسرةمحمد العمري

عقدجمعية المودةأحمد زينتكلفة سكرتير المشروع في الجمعية

عقدجمعية المودةعصام العبدتكلفة مدير المشروع

عقدجمعية المودةعصام العبدتكلفة مدير اإلدارة 

الشراكات
االتفاقية موقعةالمحكمةمحمد العمريتطوير الشراكة مع محكمة االحوال الشخصية

المحكمة محمد العمريعقد شراكة مع المحكمة اإلنهائية
االتفاقية موقعةاإلنهائية

استقطاب مصلحين 
ومحكمين أسريين

قاعدة البيانات جمعية المودةمحمد العمريعمل قاعدة بيانات للمصلحين بالمحكمة 

كشف باألسماءجمعية المودةمحمد العمريتطبيق معايير االختيار والقبول

 العقدجمعية المودةالخدمات المساندةتوقيع العقود

خطاباتجمعية المودة محمد العمريالتنسيق مع رئيس المحكمة المعنية لفتح المكاتب

الخدمات المساندةتأثيث المكاتب باألثاث والكومبيوترات األدوات الالزمةتأثيث المكاتب
محكمة 
التنفيذ 
واإلنهائبة

عقد
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الثاني
الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

التسويق للخدمة

تقريرمواقع التواصلالتسويق  إعالنات في مواقع التواصل االجتماعي عن الخدمة

التصميمموقع الشراكةمحمد العمريتوزيع بنارات للخدمة حسب الشراكات

مسؤول االعالم اإلعالن على موقع الجمعية االلكتروني
التصميمجمعية المودةوالنشر

 تقديم خدمة  
اإلصالح  والتحكيم 

األسري 

جمعيةمحمد العمريإعداد جداول فترات الخدمة في الجمعية والمحكمة
الجدولالمودة+المحكمة

متابعة تقديم خدمة اإلصالح والتحكيم األسري  5 
ساعات في اليوم لمدة 5 أيام في األسبوع في 

الفترة الصباحية  في محكمة األحوال الشخصية )لعدد 
1000 مستفيد ومستفيدة(

محكمة األحوال محمد العمري
تقريرالشخصية

متابعة تقديم الخدمة في المحكمة اإلنهائية والتنفيذ 
10 ساعات في اليوم لمدة 5 أيام في األسبوع في 

الفترة الصباحية  
نظام البصمةالمحكمة اإلنهائية محمد العمري

محكمة األحوال نبيل البسيسيتكلفة سكرتير اإلصالح في محكمة األحوال الشخصية
نظام البصمةالشخصية

تكلفة 2 سكرتير اإلصالح في المحكمة االنهائية 
نظام البصمةالمحكمة االنهائية  نبيل البسيسيوالتنفيذ

التقييم
بطاقات تقويم جمعية المودةمحمد العمريتقويم أداء المصلحين

األداء

لوحة المرشد جمعية المودةنبيل البسيسيمكافآت تحفيزية ربعية لمنسوبي القسم
الربعي

قياس رضا 
المستفيد

االستمارة جمعية المودةمحمد العمرياستمارة قياس رضا المستفيدين 
معتمدة

نتائج التحليلجمعية المودةالتطوير المؤسسيتحليل نتائج قياس الرضا

التقارير

التقرير جمعية المودةمحمد العمريتقرير أسبوعي

التقريرجمعية المودةمحمد العمريتقرير شهري

التقريرجمعية المودةمحمد العمريتقرير ربع سنوي

التقريرجمعية المودةمحمد العمريتقرير سنوي

التقرير جمعية المودةمحمد العمريالتوصيات
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الشراكات
عقد الشراكة جمعية المودةأ/محمد الناشري عقد شراكة مع مستشفى الصحة النفسية

عقد الشراكة جمعية المودةأ/محمد الناشري عقد شراكة مع إدارة التوجيه واالرشاد بتعليم جدة

استقطاب 
مرشدين 
ومرشدات

قاعدة البيانات جمعية المودةأ/محمد الناشري تحديث قاعدة بيانات للمرشدين والمرشدات
المحدثة

كشف األسماءجمعية المودةأ/محمد الناشري تطبيق معايير  االختيار القبول 

األسماء معتمدةجمعية المودة1515أ/ راضي الحربيإعتماد 30 مرشد ومرشدة

توقيع العقود للعمل باالرشاد االلكتروني ) جانب 
العقد جمعية المودةأ/ نبيل البسيسيتطوعي وجانب مدفوع بمقدار 40 رياال لكل استشارة (  

التسويق للخدمة 

تصميم بنر إعالني للمواقع اإللكترونية بمقاسات 
اإلعالن مصممجمعية المودةفهد باجبير  مختلفة

اإلعالن ببنر ثابت في الموقع الرئيسي للجمعية ومواقع 
تقرير جمعية المودةنادية لقمانالتواصل االجتماعي

موقع فهد باجبير  تصمييم 4 بنارات للخدمة حسب الشراكات
التصميم +العقدالشراكات

منصة التربية 
التفاعلية 

قائمة اإلحتياجاتجمعية المودةأ/محمد الناشريتحديد احتياجات المنصة

العروضجمعية المودةم وليد سعيدجلب عروض لشركات إلنشاء المنصة

العرضجمعية المودةأ/ محمد الناشرياختيار العرض المناسب

العقد موقعجمعية المودة نبيل البسيسيتوقيع العقد والبدء في إنشاء المنصة

المنصة مفعلةجمعية المودةمحمد الناشريتدشين المنصة

تكلفة االشراف 
على المشروع

العقد جمعية المودةأ/راضي الحربينسبة تكلفة مكافأة مدير االدارة من المشروع 

العقد جمعية المودةأ/محمد الناشريمكافأة مدير المشروع
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

الرد على 
االستشارات 

االلكترونية

تقريرجمعية المودةأ/محمد الناشري حصر االستشارات من على الموقع

متابعة الرد على االستشارات االلكترونية بعدد 900  
تطوعية و 900 استشارة مدفوعة  بقمية 40 رياال لكل 

استشارة 
تقرير احصائيجمعية المودة600 800500600أ/محمد الناشري 

تطوير الموقع

تقريرجمعية المودةأ/محمد الناشريإضافة رابط تسجيل للمرشدين المتطوعين
إضافة صفحة بأسماء وصور فريق االستشارات 

المصممجمعية المودةأ/محمد الناشري االلكترونية

تقريرموقع الشركة أ/محمد الناشري متابعة تطوير وتحسين الموقع من خالل الشركة 

استمارة التقييمموقع الشركة أ/محمد الناشري متابعة إضافة استمارة تقييم رضا المستفيد للخدمة

دليل100 سؤال 
وجواب من واقع 

االستشارات 
االلكترونية 

بالمودة 

المادة العلمية جمعية المودةأ/محمد الناشري   جمع المادة 

أ/محمد الناشريوضع خطة للتنفيذ

جمعية المودة

تقرير

كشف المهام أ/محمد الناشريتوزيع المهام

تقريرأ/محمد الناشريالبدء في التنفيذ

تقرير د. إبراهيم جاللينالتدقيق اللغوي

وثيقة االعتمادد. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي

التصميم فهد باجبير  التصميم 
فاتورهأ/نبيل البسيسيالطباعة 

مكتب مدير 
المشروع

تجهيز مكتب لمدير المشروع وخط هاتفي وحاسب آلي 
فاتورة جمعية المودةأ/نبيل البسيسيوطابعة ومستلزمات مكتبية 

استمارة التقييمجمعية المودة أ/محمد الناشري تقييم األداء للمرشدين والمرشداتتقييم األداء

التقارير

تقريرجمعية المودةأ/محمد الناشريتقرير شهري

تقريرجمعية المودةأ/محمد الناشريتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةأ/محمد الناشريتقرير سنوي

التقييم معتمدجمعية المودةأ/محمد الناشريتقييم المشروع
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3-1 برنامج مستقر لتنفيذ أحكام الرؤيا والزيارة لألسر المنفصلة

البرامجاإلدارة 

الهدف 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسر عبر مبادرات تنمويةاالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المستهدف

األسر المنفصلة

3300 خدمة تنفيذ + 490 خدمة تهيئة وتدرج2017/12/31ينتهي  تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة وتخفيض حاالت النزاع بينها بنسبة 30% سنوياالهدف التكتيكي

النشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

الشراكات
الشراكة جمعية المودةسلطان الشهرانيالشراكة مع األحوال المدنية

موقعة

الشراكة جمعية المودةسلطان الشهرانيتفعيل الشراكة مع مكاتب المحامة
موقعة

تهيئة مقر الخدمة

قائمة العباراتجمعية المودةسلطان الشهرانيصياغة العبارات اإلرشادية

تصميم لوحات إرشادية وتوعوية خاصة بمواضيع 
اللوحاتجمعية المودةفهد باجبيرالخدمة )20 لوحة(

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتفعيل جهاز تنظيم أرقام االنتظار

عقد التجهيزجمعية المودةسلطان الشهرانيأفتتاح أربعة فروع لتقديم الخدمة في مراكز االحياء

تنظيم االجراءات

الخطابات جمعية المودةسلطان الشهرانيمخاطبة الجهات الرسمية بمواعيد استقبال الحاالت

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيوضع الية وقوانين محددة وواضحة لتقديم الخدمة 

استالم الخطابات من )المحاكم - الشرطة - الشؤون 
االجتماعية(

أحمد بانواس / عبد 
الخطابات جمعية المودةالله الفيفي

أحمد بانواس / عبد فتح ملف للحالة / التسجيل في البرنامج اإللكتروني
جمعية المودةالله الفيفي

الملف 
والبرنامج 
االلكتروني

جدولة مواعيد الخدمة بما يحقق المصلحة للجمعية 
تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيوللمستفيدين

النموذج معتمدجمعية المودةسلطان الشهرانيتطوير النماذج الخاصة بالخدمة

تصميم برنامج إلكتروني لتسجيل الحاالت وإثبات 
جمعية المودةوليد أسعدحضور المستفيدين بالبصمة

ضمن تكلفة 
البرنامج 

اإللكتروني 
للجمعية

البرنامج 
اإللكتروني
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تقديم الخدمة

البرنامج جمعية المودةعبدالله الفيفيإعداد قواعد بيانات تفصيلية لجميع المستفيدين
اإللكتروني

توفير تطبيق الكتروني للمستفيدين لمراجعة 
البرنامج جمعية المودةوليد أسعدمواعيدهم والنصائح واالرشادات

اإللكتروني

عقود التوظيفجمعية المودةسلطان الشهرانيتوفير عدد )5( موظفين لتقديم الخدمة

التواصل مع األطراف عن طريق الهاتف والرسائل النصية 
تقريرجمعية المودةسلطان الشهراني(60000 رسالة نصية واتصال(

االستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال االسرة 
تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيفي تقديم الخدمة

تقريرجمعية المودة750800850900سلطان الشهرانياستقبال الحالة 

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتقديم االرشاد للوالدين في حال القيام بالتحريض

فريق العمل
المستندات جمعية المودةعصام العبد رواتب فريق العمل

المالية

المستندات جمعية المودةعصام العبد قيمة اإليجار السنوي
المالية

تجهيز مركز عبير 
السمنودي 
للعالج باللعب

قائمة العباراتجمعية المودةسلطان الشهرانيبناء وتجهيز المقر

اللوحاتجمعية المودةسلطان الشهرانيتأثيث المقر

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتجهيز األلعاب

عقد التجهيزجمعية المودةسلطان الشهرانيالبدء في تقديم الخدمة

تسويق الخدمة

التصميمجمعية المودةفهد باجبير   تصميم بروشورات إعالنية 

نشر اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي وموقع 
مواقع نادية لقمانالجمعية اإللكتروني والمواقع االجتماعية

تقريرالتواصل

التصميمموقع الشراكةفهد باجبير تصميم بنرات للخدمة )8 بنرات(

موقع مراكز سلطان الشهرانيوضع البنر في مراكز األحياء والمحاكم
األحياء

البنر في مراكز 
األحياء
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تنفيذ الخدمة

استقطاب أخصائيين نفسيين )بعدد 2( طوال اإلسبوع 
العقودجمعية المودةسلطان الشهرانيبمعدل 80 ريال في الساعة

تقديم خدمات التهيئة والتدرج لعدد )490 حالة( من خالل 
النموذج معتمدجمعية المودةسلطان الشهراني)العالج باللعب - والرسم(

التقرير معتمدجمعية المودةالمستشاركتابة التقارير النهائية الخاصة بالحالة

التقارير

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتقرير أسبوعي / شهري 

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتقرير سنوي 

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتقييم المشروع

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيقياس أثر المشروع على أداء الجمعية

دليل تنفيذ 
األحكام 

المحتوى معتمد جمعية المودةسلطان الشهرانيكتابة محتوى الدليل 

المحتوى مدققجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة و تدقيق محتوى الدليل

وثيقة االعتمادجمعية المودةد. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي

المحتوى مطبوعجمعية المودةسلطان الشهرانيتصميم وطباعة الدليل بعدد 2000

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتوزيع الدليل

اتفاقية العالقة 
الوالدية

المحتوى معتمد جمعية المودةسلطان الشهرانيكتابة محتوى االتفاقية 
المحتوى مدققجمعية المودةسلطان الشهرانيمراجعة و تدقيق محتوى االتفاقية
المحتوى مدققجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة و تدقيق محتوى الدليل

وثيقة االعتمادجمعية المودةد. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي

المحتوى مطبوعجمعية المودةسلطان الشهرانيتصميم وطباعة االتفاقية بعدد 2000

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتوزيع االتفاقية

دليل الحقوق 
والواجبات 
للمطلقين 
والمطلقات 

المحتوى معتمد جمعية المودةسلطان الشهرانيكتابة محتوى الدليل 

المحتوى مدققجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة و تدقيق محتوى الدليل

وثيقة االعتمادجمعية المودةد. إبراهيم جالليناعتماد المجلس العلمي

المحتوى مطبوعجمعية المودةسلطان الشهرانيتصميم وطباعة الدليل بعدد 2000

تقريرجمعية المودةسلطان الشهرانيتوزيع الدليل
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ثالثًا : البرامج اإلنمائية 

4-1 برنامج بحوث ودراسات األسرة

اإلدارة 
بحوث 

وتطوير 
األسرة

الهدف 
إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات واألنظمة األسريةاالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

الميزانية 2017/01/01يبدا 
العامة 

إجراء البحوث والدراسات االجتماعية النظرية والتطبيقية ورصد الظواهر تفعيل دور المرأة في خدمة القضايا المتعلقة بإنجاح استقرار األسرةالهدف التكتيكي
4 بحوث أسرية2017/12/31ينتهيالمتعلقة بقضايا تقوية روابط األسرة

           
  المشروع    

إجراءات العملالنشاط

                                                            التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
لم تمأداة التحقق                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

دراسة مقارنة 
األنظمة 

والتشريعات 
األسرية بين 

المملكة العربية 
السعودية وتجارب 

عشر دول 

داخل وخارج د. أشرف مجاهدالبحث عن مراجع دراسة مقارنة التشريعات
تقرير المملكة

تقرير جمعية المودةد. أشرف مجاهداالطالع على )10( تجارب دولية خاصة بالتشريعات

تحرير دراسة مقارنة التشريعات من الفصل األول إلى 
الدراسة  جمعية المودةد. أشرف مجاهدالفصل الخامس

الدراسة جمعية المودةد. أشرف مجاهدتدقيق دراسة مقارنة التشريعات
مدققة

جمعية المودةد. إبراهيم جالليناعتماد الدراسة من المجلس العلمي

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم دراسة مقارنة التشريعات

التصميمجمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص الدراسة

الدراسة المطبعةد. إبراهيم جاللينطـباعة الدراسة 2000 نسخة(
مطبوعة

دراسة تطوير 
اإلجراءات 
واألنظمة 
للمطلقين 
والمطلقات 

بالمملكة 
والتجارب العالمية 

الرائدة

وثيقة االعتمادجمعية المودةإبراهيم جالليناعتماد خطة الدراسة من المجلس العلمي

وثيقة االعتمادجمعية المودةأ.محمد آل رضياعتماد خطة الدراسة من المدير العام

قائمة األسماء جمعية المودةإبراهيم جاللينتكوين فريق العمل
والسير الذاتية

قائمة األسماء جمعية المودةأ.محمد آل رضياعتماد فريق العمل من المدير العام
والسير الذاتية

العقودات جمعية المودةأ.محمد آل رضيالتعاقد مع فريق العمل كأفراد أو مؤسسة 
موقعة
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

دراسة تطوير 
اإلجراءات 
واألنظمة 
للمطلقين 
والمطلقات 

بالمملكة 
والتجارب العالمية 

الرائدة

اعتماد 3 محكمين خارجيين معتمدين من المجلس 
قائمة األسماء جمعية المودةإبراهيم جاللينالعلمي

والسير الذاتية

المراجعجمعية المودةفريق العملجمع المراجع

نموذج من المادة جمعية المودةفريق العملتحرير المادة العلمية
العلمية

مالحظات جمعية المودةإبراهيم جاللينعرض المادة العلمية للمحكمين
المحكمين

وثيقة االعتمادجمعية المودةإبراهيم جالليناعتماد المادة العلمية من المجلس العلمي

وثيقة االعتمادجمعية المودةالمدير العاماعتماد المادة العلمية من المدير العام

وثيقة االعتمادجمعية المودةإبراهيم جالليناالعتماد النهائي للدراسة من المجلس العلمي

الدراسة مدققةجمعية المودةإبراهيم جاللينالتدقيق اللغوي للدراسة

الدراسة مصممةجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الدراسة

وثيقة االعتمادجمعية المودةالمدير العام اعتماد التصميم من المدير العام

الدراسة مطبوعةجمعية المودةإبراهيم جاللينطباعة الدراسة )2000 نسخة(

الخطة مطبوعةجمعية المودةإبراهيم جاللينخطة توزيع الدراسة للمستفيدين

التصميمجمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص الدراسة

سجل التوزيعجمعية المودةإبراهيم جاللينتوزيع الدراسة للمستفيدين
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

دراسة تأثير 
العمل على 

العالقة األسرية 
)زيادة حاالت 

الطالق(

وثيقة االعتمادجمعية المودةإبراهيم جالليناعتماد خطة الدراسة من المجلس العلمي

وثيقة االعتمادجمعية المودةإبراهيم جالليناعتماد خطة الدراسة من المدير العام

قائمة األسماء جمعية المودةإبراهيم جاللينتكوين فريق العمل
والسير الذاتية

قائمة األسماء جمعية المودةإبراهيم جالليناعتماد فريق العمل من المدير العام
والسير الذاتية

العقودات موقعةجمعية المودةإبراهيم جاللينالتعاقد مع فريق العمل كأفراد أو مؤسسة 

اعتماد 3 محكمين خارجيين معتمدين من المجلس 
قائمة األسماء جمعية المودةإبراهيم جاللينالعلمي

والسير الذاتية

المراجعجمعية المودةفريق العملجمع المراجع

نموذج من المادة جمعية المودةمدخل البيانات تحرير المادة العلمية
العلمية

مالحظات جمعية المودةإبراهيم جاللينعرض المادة العلمية للمحكمين
المحكمين

وثيقة االعتمادجمعية المودةالمجلس العلمياعتماد المادة العلمية من المجلس العلمي

وثيقة االعتمادجمعية المودةأ.محمد آل رضياعتماد المادة العلمية من المدير العام

جمعية المودةإبراهيم جالليناالعتماد النهائي للدراسة من المجلس العلمي

الدراسة مدققةجمعية المودةإبراهيم جاللينالتدقيق اللغوي للدراسة

الدراسة مصممةجمعية المودةفهد باجبيرتصميم الدراسة

وثيقة االعتمادجمعية المودةأ.محمد آل رضياعتماد التصميم من المدير العام

الدراسة مطبوعةجمعية المودةإبراهيم جاللينطباعة الدراسة )2000 نسخة(

التصميمجمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص الدراسة

الخطة مطبوعةجمعية المودةإبراهيم جاللينخطة توزيع الدراسة للمستفيدين

سجل التوزيعجمعية المودةإبراهيم جاللينتوزيع الدراسة للمستفيدين

التقارير

تقرير جمعية المودةإبراهيم جاللينتقرير ربع سنوي

تقرير جمعية المودةإبراهيم جاللينتقرير سنوي

تقرير جمعية المودةإبراهيم جاللينمتابعة وتقويم وقياس أثر المشروع
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تأثير وسائل 
التواصل االجتماعي 

على األسرة 
السعودية

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة العلمية جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

التصميم على جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

تأثير العمل على 
العالقة الزوجية

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة العلمية جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

التصميم على جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

تأثير العمالة 
المنزلية على 

األسرة السعودية

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة العلمية جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تأثير العمالة 
المنزلية على 

األسرة السعودية

التصميم على جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

تأثير عمل المرأة 
على استقرار 

األسرة

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

السلوكيات 
االقتصادية 

لألسرة 
السعودية في 

رمضان

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

اآلثار التنموية 
النفصال الزوجين 

على الدولة

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

توجهات الشباب 
السعودي نحو 

الزواج في 
ظل التغيرات 

االقتصادية

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تأثير المتغيرات 
المحيطة باألسرة 

على معدالت 
اإلنجاب

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

تأثير العنف 
األسري على 
أمن المجتمع

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تصنيف 
المشكالت 

األسرية وفق 
المتغيرات 
االجتماعية

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

أثر التخطيط 
األسري على 
نمو األسرة 

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تجارب عالمية 
لمؤسسات 

التنمية األسرية

المادة العلمية جمعية المودةد. إبراهيم جاللينجمع المادة والتحليل العلمي

ترجمة المادة جمعية المودةمترجم خارجيترجمة المادة للغة اإلنجليزية
العلمية 

المادة مدققةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينمراجعة المادة وتدقيقها

التصميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

جمعية المودةنادية لقمانالرفع على الموقع اإللكتروني
التصميم 

على الموقع 
اإللكتروني

تقرير بالنشر جمعية المودةأحمد العموديالنشر للصحف والمجالت والقنوات اإلعالمية
بالصحف

تصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إنفجرافيك بملخص التقرير
اإلنفوجرافيك

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر عبر القوائم البريدية ووسائل التواصل االجتماعي

التقارير
تقرير جمعية المودةإبراهيم جاللينتقرير ربع سنوي

تقرير جمعية المودةإبراهيم جاللينتقرير سنوي

رة
س

أل
ة ل

مي
عل

 ال
رير

قا
الت

ع 
رو

ش
م

نسبة مشاركة الدراسة في األنظمة عدد الدراسات والتقارير المنجزةمؤشرات األداء
نسبة الرضاوالتشريعات
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4-2 مشروع دعم الباحثين وطالب الدراسات العليا ) بعائد مالي (

اإلدارة 
بحوث 

وتطوير 
األسرة

الهدف 
تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 

الميزانية 
العامة 

المجتمعالمستهدف

2017/12/31 ينتهيتشجيع حركة البحث العلمي ومنح البحوث لطالب الدراسات العلياالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

اإلعالن والتسويق

الدعاية جمعية المودةفهد باجبيرتصميم الدعاية 

نشر الدعاية عبر وسائل التواصل االجتماعي وموقع 
جمعية المودةنادية لقمانالجمعية اإللكتروني

الدعاية على 
الموقع 

اإللكتروني

كشف الحصرجمعية المودةإبراهيم جاللينحصر الجهات المستهدفة لتسويق المشروع

الخطةجمعية المودةإبراهيم جاللينجدول وخطة عمل للتسويق

تقريرجمعية المودةإبراهيم جاللينالتواصل مع الجهات المستهدفة

مساندة الباحثين 
وطالب الدراسات 
العليا المختصين 

باألسرة 

سجل دعم جمعية المودةإبراهيم جاللينتقديم االستشارات البحثية
الباحثين

سجل دعم جمعية المودةإبراهيم جالليناإلشراف على البحوث والدراسات 
الباحثين

األدوات محكمةجمعية المودةإبراهيم جاللينتحكيم أدوات البحوث الواردة للجمعية

البحوث محكمةجمعية المودةإبراهيم جاللينتحكيم البحوث الواردة للجمعية

سجل دعم جمعية المودةإبراهيم جالليناستقبال أدوات البحث وتوزيعها على المستهدفين
الباحثين
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تمكين وتدريب 
الباحثين 

األسريين على 
مناهج البحث 

العلمي

التقريرجمعية المودة1111إبراهيم جاللينعقد ورش عمل )بعدد 4 ورش عمل(

تكوين فريق الباحثين األسريين )عضوية نادي الباحث 
التقريرجمعية المودةإبراهيم جالليناألسري(

تفعيل المكتبة 
األسرية

البرنامججمعية المودةم وليد أسعدبرنامج حاسوبي إلدارة المكتبة

متابعة أرشفة المكتبة حاسوبيا بواسطة مدخل بيانات 
جمعية المودةإبراهيم جاللينخارجي

جمعية المودةإبراهيم جاللينخطة تفعيل المكتبة

تنفيذ خطة تفعيل المكتبة

لوحات 
إنفوجرافك 

بالمكتبة )عدد 
) 12

المحتوىجمعية المودةد. إبراهيم جاللينإعداد محتوى اإلنفوجرافك

التصميمجمعية المودةنادية لقمانتصميم لوحات اإلنفوجرافك

وثيقة االعتمادجمعية المودةأ. محمد آل راضياعتماد التصميم 

اللوحاتجمعية المودةد. إبراهيم جاللينشراء وطباعة وتركيب اللوحات  ) 12 لوحات (

التقارير

تقريرجمعية المودةإبراهيم جاللينتقرير ربع سنوي 

تقريرجمعية المودةإبراهيم جاللينتقرير سنوي  

تقريرجمعية المودةإبراهيم جاللينمتابعة وتقويم وقياس أثر المشروع
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نسبة الرضاعدد الخدمات المقدمةمؤشرات األداء
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4-3 المنتدى السعودي لألسرة والتنمية 

اإلدارة 
بحوث 

ودراسات 
األسرة

الهدف 
إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء األنظمة والتشريعات األسريةاالستراتيجي

مدة 
عام كاملالمشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

الجهات المعنية والمختصونالمستهدف
عقد المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات البحث والمناقشة فيما يتعلق الهدف التكتيكي

2017/12/31 ينتهيبقضايا األسرة

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تكوين فريق 
العمل

كشف األسماء  جمعية المودةد. إبراهيم جاللينتحديد أسماء فريق العمل

كشف األسماء جمعية المودةالمدير العام اعتماد أسماء فريق العمل 
معتمد

محضر االجتماعجمعية المودةد. إبراهيم جاللينعقد اجتماع مع فريق العمل

الخطة معتمدةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينوضع خطة عمل المنتدى

الشراكات 

مقر جمعية د. إبراهيم جاللينالشراكة مع وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية
المودة

االتفاقية 
موقعة

االتفاقية الغرفة التجاريةد. إبراهيم جاللينالشراكة مع الغرفة التجارية بجدة     
موقعة

االتفاقية وزارة الصحةد. إبراهيم جاللينالشراكة مع وزارة الصحة 
موقعة

االتفاقية وزارة التعليم د. إبراهيم جاللينالشراكة مع وزارة التعليم
موقعة

االتفاقية مقر اإلمارةد. إبراهيم جاللينالشراكة مع إمارة منطقة مكة المكرمة
موقعة
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تحديد محاور 
المنتدى

مخرجات الورشةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينعقد ورشة عمل لذوي االختصاص

توصيات جمعية المودةد. إبراهيم جاللينعرض نتائج الورشة على المجلس العلمي
المجلس العلمي

المحاور مفصلةجمعية المودةد. إبراهيم جاللينإعداد محاور المنتدى الرئيسية والتفصيلية

المحاور معتمدةجمعية المودةد. إبراهيم جالليناعتماد المحاور من المجلس العلمي

المحتوى مكتوبجمعية المودةد. إبراهيم جاللينكتابة محتوى دليل المنتدى

المحتوى مطبوعجمعية المودةد. إبراهيم جاللينطباعة محتوى دليل المنتدى 500 نسخة

الحجوزات

العقدالقاعةعبدالرحمن زينحجز موقع المنتدى

العقدالقاعةعبدالرحمن زينحجز التنقالت والسكن للمتحدثين

تحديد المتحدثين 
والمواضيع

المحاور جمعية المودةد. إبراهيم جاللينتحديد محاور المنتدى

االتفاقيةجمعية المودةمحمد إلياسالتنسيق مع المتحدثين ورؤساء الجلسات

صور الشيكاتجمعية المودةعصام العبدمكافآت المتحدثين )30 متحدث(

إستصدار التراخيص الالزمة من البرنامج الوطني 
الترخيصجمعية المودةد. إبراهيم جاللينللمعارض والمؤتمرات
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

الدعوات

توجيه الدعوة إلى المراكز والجمعية المهتمة بشؤون 
الدعوة موقعةجمعية المودةعبدالرحمن زيناألسرة داخل المملكة

الدعوة موقعةجمعية المودةعبدالرحمن زينتوجيه الدعوة إلى معهد الدوحة الدولي لألسرة

الدعوة موقعةجمعية المودةعبدالرحمن زينتوجيه الدعوة إلى وزارة العدل

الدعوة موقعةجمعية المودةعبدالرحمن زينتوجيه الدعوة إلى منظمة األسرة العالميية

الدعوة موقعةجمعية المودةعبدالرحمن زينتوجيه الدعوة إلى المسؤولين وذوي االختصاص

الدعوة موقعةجمعية المودةعبدالرحمن زينتوجيه الدعوة إلى منظمة التعاون اإلسالمي

التصاميم 
واإلعالن

التصميم جمعية المودةفهد باجبيرتصميم الهوية واإلعالن للمنتدى

اإلعالن في جمعية المودةأحمد العامودينشر اإلعالن في الصحف المحلية
الصحف

اإلعالن في جمعية المودةنادية لقمان نشر اإلعالن في المواقع اإللكترونية
المواقع 

تقريرجمعية المودةنادية لقمان نشر اإلعالن في وسائل التواصل االجتماعي

العقدجمعية المودةعدنان العموديالتعاقد مع شركة إضاءة وشاشات

العقدجمعية المودةفهد باجبيرالتعاقد مع شركة نقل مباشر وتوثيق للمنتدى
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إجراءات العملالنشاط المشروع   

                                                          التنفيذ  

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تنفيذ المنتدى

2-3 د. إبراهيم جاللينتحديد اللجان المنظمة
كشف اللجنة جمعية المودةأغسطس 

معتمد

2-3 د. إبراهيم جاللينوضع خطة العمل للجان المنظمة
الخطة معتمدةجمعية المودةأغسطس 

2-3 محمد الناشريمسؤول تنظيم القاعة والجلوس
مقر المنتدىأغسطس 

التقييم معتمد

2-3 سلطان الشهرانيمسؤول التسجيل والتواصل
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 د.جعفر المدنيمسؤول االستقبال والتسكين والنقل
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 راضي الحربيمسؤول المسرح وبرنامج المنتدى
القاعةأغسطس 

2-3 محمد إلياسمسؤول اللجنة العلمية لكتابة التوصيات
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 محمد العمريمسؤول الضيافة )اإلعاشة والبريك(
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 فهد باجبيرمسؤول الفني للصوتيات والشاشات والبث
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 وليد أسعدالمسؤول التقني
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 أحمد العاموديمسؤول اإلعالم والنشر
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 وليد الرمليمسؤول الرقابة والجودة
مقر المنتدىأغسطس 

2-3 وليد الرمليتقييم المنتدى
جمعية المودةأغسطس 

2-3 د. إبراهيم جاللينإعداد محتوى التقرير الختامي للمنتدى
التقرير مكتوبجمعية المودةأغسطس 

2-3 فهد باجبيرتصميم محتوى التقرير الختامي
التقرير مصممجمعية المودةأغسطس 

2-3 د. إبراهيم جاللينطباعة التقرير الختامي عن المنتدى 
التقرير مطبوعجمعية المودةأغسطس 
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نسبة الرضا المحاور التي تمت تغطيتها  عدد الجهات المشاركةمؤشرات األداء
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1-7 برنامج خبراء لتأهيل المدربين والمختصين

1-7 -1 اعداد المدربين في التنمية االسرية

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجي

6 أشهرمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

50 مدرب ومدربةالمستهدف
2017/09/30 ينتهيإعداد 200 مدرب أسري وفق معايير عالمية ومهنية عالية خالل أربعة أعوامالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

اإلعالن

نسخة من جمعية المودةفهد باجبيرتصميم اإلعالن لعدد دورتين
اإلعالن

االستاندات جمعية المودةفتحي الماحيطباعة البنرات )4 بنر(
والبنرات

النتسويق

نسخة من جمعية المودةنادية لقماننشر اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي
اإلعالن

 SMS تقرير جمعية المودةأيمن الهتاريإرسال رسائل

التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة 
تقريرجمعية المودةأيمن هتاريلتسويق البرنامج عبر )االتصال - الفاكس - اإليميل(

التدريب

كشف األسماءجمعية المودةأيمن الهتاريجمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني

فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع 25 متدرب 
كشف األسماءجمعية المودة2525أيمن الهتاريومتدربه لكل ربع سنة

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة 
تقرير االرسالجمعية المودة    أيمن الهتاريبإسبوع عبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
تقرير االرسالجمعية المودة    أيمن الهتاريالرسائل النصية  
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

التدريب 

القائمة جمعية المودةأيمن الهتاريمراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
معتمدة

إقامة البرنامج التدريبي )بواقع 30 يوم تدريبي في 
تقريرجمعية المودة11أيمن الهتاريالسنة( 1000 ريال لليوم

CD جمعية المودةأيمن الهتاريطباعة الحقائب علىCD

تقريرجمعية المودة2222د.جعفر المدنيلقاء المدربين )8 لقاءات في السنة(

الفاتورةايمن الهتاريتجهيز بوفية  )بواقع 25 ريال لمدة 15يوم(  الضيافة

فريق العمل

المنسقين 2 )) مكافأت تحقيق 25 مستفيد للدورة 
مستندات جمعية المودةد.جعفر المدنيالواحدة 100 ريال((

المالية

مستندات جمعية المودةد.جعفر المدنينسبة رواتب فريق العمل
المالية

مستندات جمعية المودةد.جعفر المدنينسبة إيجار مكاتب إدارة التدريب
المالية

التقارير

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير سنوي

القياس معتمدجمعية المودةد. جعفر المدنيتقييم المشروع
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نسبة الرضانسبة المعارف والمهارات التي تم تنميتها  عدد المدربين والمدرباتمؤشرات األداء
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1-7-2 )مشروع اعداد المرشدين والمرشدات (

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجي

6 أشهرمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

50 مرشد ومرشدةالمستهدف
2017/09/30 ينتهيإعداد 200 مدرب أسري وفق معايير عالمية ومهنية عالية خالل أربعة أعوامالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

اإلعالن

نسخة من جمعية المودةفهد باجبيرتصميم اإلعالن لكل دورة )4 دورات(
اإلعالن

االستاندات جمعية المودةفتحي الماحيطباعة البنرات )4 بنر(
والبنرات

النتسويق

نسخة من جمعية المودةنادية لقماننشر اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي
اإلعالن

 SMS تقرير جمعية المودةأيمن الهتاريإرسال رسائل

التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة 
تقريرجمعية المودةسميرة النهاريلتسويق البرنامج عبر )االتصال - الفاكس - اإليميل(

التدريب

كشف األسماءجمعية المودةراضي الحربيجمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني

فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع 25 متدرب 
كشف األسماءجمعية المودة2525سميرة النهاري       ومتدربه لكل نصف سنة

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة 
تقرير االرسالجمعية المودة    سميرة النهاري      بإسبوع عبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
تقرير االرسالجمعية المودة    سميرة النهاري    الرسائل النصية  
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

التدريب 

جمعية سميرة النهاري     مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
المودة

القائمة 
معتمدة

إقامة البرنامج التدريبي )بواقع 20 يوم تدريبي في 
جمعية سميرة النهاري     السنة( 1000 ريال لليوم

تقريرالمودة

CD سميرة النهاري         طباعة الحقائب على
ايمن الهتاري    

جمعية 
CDالمودة

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين 
جمعية سميرة النهاري         والمتدربين

التقييمالمودة

تجهيز بوفية  )بواقع 25 ريال لعدد 50 متدرب لمدة الضيافة
جمعية ايمن الهتاري20 يوم ( 

الفاتورةالمودة

التقارير

جمعية د. جعفر المدنيتقرير ربع سنوي
تقريرالمودة

جمعية د. جعفر المدنيتقرير سنوي
تقريرالمودة

القياس معتمدالجمعيةد. جعفر المدنيتقييم المشروع

نسبة الرضا نسبة المعارف والمهارات التي تم تنميتها عدد المرشدين والمرشداتمؤشرات األداء
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1-7-3 )مشروع  إعداد الُمحكم األسري (

التدريب اإلدارة 
االسري

الهدف 
تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية وفق المعايير المعتمدةاالستراتيجي

6 أشهرمدة المشروع

2017/04/01يبدا 

الميزانية 
العامة 

50 محكم المستهدف
2017/12/31 ينتهيإعداد 200 محكم أسري وفق معايير عالمية ومهنية عالية خالل أربعة أعوامالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

اإلعالن

نسخة من جمعية المودةفهد باجبيرتصميم اإلعالن 
اإلعالن

االستاندات جمعية المودةفتحي الماحيطباعة البنرات )4 بنر(
والبنرات

النتسويق

نسخة من جمعية المودةنادية لقماننشر اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي
اإلعالن

 SMS تقرير جمعية المودةأيمن الهتاريإرسال رسائل

التواصل مع الجمعيات والجهات المستفيدة لتسويق 
البرنامج عبر )االتصال - الفاكس - اإليميل(

محمد العمري / عبد 
تقريرجمعية المودةالله الذبياني

التدريب

محمد العمري / عبد جمع بيانات المسجلين عبر الموقع اإللكتروني
كشف األسماءجمعية المودةالله الذبياني

فرز العدد النهائي للمسجلين بواقع 25 متدرب 
ومتدربه لكل نصف سنة

محمد العمري / عبد 
كشف األسماءجمعية المودة2525الله الذبياني

التنسيق مع المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع 
عبر البريد اإللكتروني واالتصال الهاتفي

د. جعفر / محمد 
تقرير االرسالجمعية المودة    العمري

تذكير المدربين والمتدربين قبل الدورة بإسبوع عبر 
الرسائل النصية  

محمد العمري / عبد 
تقرير االرسالجمعية المودة    الله الذبياني
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

التدريب

محمد العمري / عبد مراجعة قائمة التجهيزات قبل كل دورة
القائمة جمعية المودةالله الذبياني

معتمدة

إقامة البرنامج التدريبي )بواقع 20 يوم تدريبي في 
تقريرجمعية المودةد. جعفرالسنة( 1000 ريال لليوم

CD جمعية المودةأيمن الهتاريطباعة 50 حقيبة علىCD

تقييم كل برنامج تدريبي من قبل المدربين 
التقييمجمعية المودةد.جعفروالمتدربين

الفاتورةجمعية المودةايمن الهتاريتجهيز بوفية  )بواقع 25 ريال للفرد الواحد(  الضيافة

التقارير

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةد. جعفر المدنيتقرير سنوي
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نسبة الرضا نسبة المعارف والمهارات التي تم تنميتها  عدد المحكمينمؤشرات األداء
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8-1  - حملة تعزيز ثقافة التربية الوالدية لمليون أسرة

اإلتصالاإلدارة 
والتوعية

الهدف 
االسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادرات تنمويةاالستراتيجي

عاممدة المشروع
كامل

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المجتمع المستهدف
الهدف التكتيكي

توعية األسرة بأهمية تقوية الروابط األسرية عبر حمالت إعالمية توعوية 
من خالل المعارض والموالت التجارية ووسائل التواصل االجتماعي واإلذاعة 

والتليفزيون بناء على نتئج األبحاث والدراسات
2017/12/31 ينتهي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

خطة الحملة

تحديد المستهدف حسب دراسة األسرة المعرفية 
جمعية المودةد. ابراهيم جاللينودراسة احتياجات األسرة بمنطقة مكة المكرمة

األهداف التي 
تم توظيفها 

في الخطة

المسودة جمعية المودةفهد باجبير كتابة خطة الحملة
األولى للخطة

الخطة معتمدةجمعية المودةالمدير العام اعتماد خطة الحملة

قرار تشكيل جمعية المودةفهد باجبير تشكيل فريق الحملة
الفريق

الفيلم 
والبروشور 

التعريفي للحملة

السيناريو  جمعية المودةفهد باجبير كتابة السيناريو

السيناريو جمعية المودةالمدير العام اعتماد السيناريو
معتمد

التصميم جاهزجمعية المودةفهد باجبير تصميم وانتاج الفيلم

المحتوى جمعية المودةفهد باجبير إعداد محتوى البروشور
مكتوب

التصاميم جمعية المودةفهد باجبير تصميم البروشور 

فاتورةجمعية المودةفهد باجبير طباعة البروشور

تدشين الحملة

برنامج الحفلجمعية المودةفهد باجبير برنامج حفل التدشين

الدعوات جمعية المودةأحمد العموديدعوة اإلعالميين

البنرات جمعية المودةفهد باجبير تجهيز بنرات المؤتمر الصحفي
مطبوعة 

تقرير عن جمعية المودةأحمد العموديالمؤتمر الصحفي للتدشين
المؤتمر
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اعداد المحتوى

نصجمعية المودةد. ابراهيم اعداد النص والمحتوى 

أ. محمد ال اعتماد النص المحتوى
نص معتمدجمعية المودةرضي

بدء التصميم 

محتوى معتمدجمعية المودةنادية لقماناستالم المحتوى معتمد

تصميمجمعية المودةنادية لقمانتصميم المطلوب انجازه

أ. محمد آل اعتماد التصميم 
التصميم جمعية المودةرضي

معتمد

تقريرجمعية المودةنادية لقماننشر التصماميم على موافع التواصل االجتماعي

اإلنفوجرافيك 
التوعوي

جمعية المودةنادية لقمانتجهيز محتوى اإلنفوجرافيك
محتوى 

االنفوجرافيك 
مطبوع 

التصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم اإلنفوجرافيك

12إنفوجرافيك نادية لقماننشر إنفوجرافيك اسبوعي عن التربية الوالدية
للربع

12إنفوجرافيك 
للربع

12إنفوجرافيك 
للربع

12إنفوجرافيك 
االنفوجرافيك جمعية المودةللربع

منشور

 SMS رسائل الـ
التوعوية

إعداد الرسائل التوعوية حسب تصنيف الفئات 
الرسائل جمعية المودةنادية لقمانالمستهدفة

مكتوبة

برنامج قواعد جمعية المودةوليد أسعدتجهيز برنامج قواعد بيانات المستفيدين
البيانات جاهز

التحديث األسبوعي لقواعد البيانات
منسسقين 

اإلدارات 
المختصة

قواعد البيانات جمعية المودة
محدثة

إرسال الرسائل التوعوية بمعدل رسالة في 
تقرير باإلرسالجمعية المودة48 رسالة للربع48 رسالة للربع48 رسالة للربع48 رسالة للربعنادية لقماناألسبوع لكل فئة مستهدفة )كل يوم جمعة(
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التغريدات 
التوعوية

360 نشرة نادية لقماننشر 5 رسائل توعوية يومية عن التربية الوالدية
للربع

360 نشرة 
للربع

360 نشرة 
للربع

360 نشرة 
الرسائل جمعية المودةللربع

التوعوية موثقة

نشرتين يومية توعوية مصورة عبر وسائل التواصل 
االجتماعي أحدهما للتربية الوالدية واألخرى عن 

العالقات الزوجية
144 نشرة نادية لقمان

للربع
144 نشرة 

للربع
144 نشرة 

للربع
144 نشرة 

النشرات جمعية المودةللربع
التوعوية موثقة

توقيع العقد

CU Media ملحق العقدجمعية المودةفهد باجبيرإتمام التعاقد مع شركة

العقد الموقعجمعية المودةالمدير العام توقيع العقد مع الجهة 

تحديد 
المواضيع

تحديد أقوى 10 مواضيع تحتاجها األسر في التربية 
الوالدية وفق تصنيف إريكسون والفئات المستهدفة 

للجمعية
المواضيع جمعية المودةفهد باجبير 

مكتوبة 

30 موضوع جمعية المودةالمدير العام اعتماد مواضوع األفالم
معتمد

تنفيذ 
السيناريو

السيناريو الشركة المنفذةCU Mediaكتابة السيناريو 
مكتوب

السيناريو الشركة المنفذةالمدير العام اعتماد السيناريو
معتمد

تنفيذ 
األفالم 

الرسم مطبوع الشركة المنفذةCU Mediaالرسم والمونتاج 

جمعية المودةCU Mediaاالخراج والتسليم 

الرسوم جمعية المودةالمدير العام اعتماد الرسم والمونتاج
معتمدة

األفالم جمعية المودةفهد باجبيراإلشراف على التنفيذ
المعتمدة
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

نشر األفالم 
بواقع فيلم واحد 

كل شهر

االتفاق مع هيئة اإلذاعة والتليفزيون السعودي 
لنشر األفالم التوعوية

أخصائي 
العالقات 

العامة 

االتفاقية 
موقعة 

االتفاق مع 10 قنوات تليفزيونية لبث األفالم 
أخصائي 
العالقات 

العامة 

االتفاقية 
موقعة 

نشر األفالم إعالنيًا عبر اليوتيوب لمدة شهر لكل 
المواد منشورةنادية لقمانفيلم

نشر األفالم عبر خطوط الطيران السعودي
أخصائي 
العالقات 

العامة 
المواد منشورة

نشر األفالم إعالنيًا عبر تويتر لمدة شهر لكل 
المواد منشورةنادية لقمانفيلم

نشر األفالم عبر وسائل التواصل االجتماعي 
المواد منشورة نادية لقمانوالواتس آب 

التعاقد

العقد جمعية المودةفهد باجبيرإتمام التعاقد مع شركة زيز
الموقع

عرض المسلسل على قناة MBC3 واالتفاق 
جمعية المودةفهد باجبيرمعهم على دعم 30 حلقة وعرضها بالقناة

العقد 
الموقع

إعداد األفكار 

جمعية المودةفهد باجبير عقد ورشة عمل لمترشيح 20 موضوع
مخرجات 
الورشة 

جمعية المودةالمدير العام اعتماد 20 موضوع للحلقات
المواضيع 
معتمدة

جمعية المودةشركة زيزكتابة السيناريو 
السيناريو 

مكتوب

تقريرجمعية المودةفهد باجبيراالشراف على التنفيذ

جمعية المودةالمدير العام اعتماد السيناريو
السيناريو 

معتمد
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تنفيذ السيناريو

الشركة شركة زيزكتابة السيناريو 
المنفذة

السيناريو 
معتمد

الشركة المدير العام اعتماد السيناريو
المنفذة

الخارطة 
معتمدة

تنفيذ المسلسل

الشركة فهد باجبير الرسم والمونتاج 
المنفذة

تقرير عن انجازية 
المشروع

الفلم جمعية المودةفهد باجبير االخراج والتسليم 
المعتمدة

تسليم الدمى

شخصيات جمعية المودةفهد باجبير استالم الشخصيات مرسومة
معتمدة

استالم الدمى القابلة لالرتداء وتوظيفها في 
دمى معتمدةجمعية المودةفهد باجبير المعارض والموالت

بث المسلسل

بث المسلسل عبر وسائل التواصل االجتماعي 
تقرير بالبثجمعية المودةنادية لقمانواليوتيوب

بث المسلسل عبر الطيران السعودي
أخصائي 
العالقات 

العامة 

الطيران 
تقرير بالبثالسعودي

الرابط على جمعية المودةنادية لقمانبث المسلسل عبر الموقع اإللكتروني للجمعية
الموقع
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

توقيع العقد

نبيل جلب عروض سعر  
3 عروض سعرجمعية المودةالبسيسي

العقد الموقعجمعية المودةالمدير العام توقيع العقد مع الجهة 

االعداد 
والكتابة 

تحديد 30 موضوع في التربية الوالدية وفق تصنيف 
الفئات المستهدفة والمراحل العمرية لنظرية 

أريكسون

الشركة 
محتوى معتمدجمعية المودةالمنفذة

الشركة اسقاط األفكار على االحتياج في رمضان
جمعية المودةالمنفذة

تنفيذ 
السيناريو

الشركة كتابة السيناريو 30 حلقة
السيناريو الشركة المنفذةالمنفذة

معتمد

الشركة رسم خارطة التنفيذ والجدول الزمني
الخارطة الشركة المنفذةالمنفذة

معتمدة

التنفيذ 
الميداني

الشركة التسجيل الصوتي
تقرير عن انجازية الشركة المنفذةالمنفذة

المشروع

30 مادة صوتية جمعية المودةفهد باجبير النشر عبر االذاعة 
معتمدة

استالم 
30 مادة صوتيةجمعية المودةفهد باجبير استالم المواد الصوتية المواد
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تجهيز السيارة

نبيل شراء وتجهيز سيارة خاصة بالقافلة
الباص مجهزشركة السياراتالبسيسي

الملصقجمعية المودةفهد باجبيرتصميم ملصق إعالني للسيارة 

السيارة مجهزة جمعية المودةفهد باجبيرتنفيذ الملصق اإلعالني
بالملصق

كشف بأسماء جمعية المودةمحمد العمرياخيتار مرشد أسري مرافق للحملة
المرشدين

إبراهيم تجهيز الكتب والمطبوعات للقافلة
قائمة بأسماء جمعية المودةجاللين

الكتب

التخطيط للحملة

خطة السيرجمعية المودةمحمد الناشريعمل خطة سير القافلة واختيار األحياء

الجدولجمعية المودةمحمد العمريجدول بمواعيد تواجد المرشدين ضمن الحملة

قائمة بأسماء جمعية المودةمحمد الناشرياختيار الكتب والمطبوعات التي تناسب كل حي
الكتب

الجدول الزمنيجمعية المودةمحمد الناشريعمل الجدول الزمني للقافلة

بدء الحملة

الشراكة مراكز األحياءمحمد الناشرياالستفادة من الشراكة مع مراكز األحياء

فواتير األحياءمحمد الناشريالتواجد كل اسبوع في حي مختلف

تقرير متابعةجمعية المودةمحمد الناشريمتابعة تنفيذ خطة سير القافلة

التقييم معتمدجمعية المودةمحمد الناشريتقييم أداء الحملة

اليومي العالمي 
للمرأة 8 مارس

االتفاق مع رد سي مول
اخصائي 
العالقات 

العامة 

االتفاقية 
موقعة 

الحصول على الموافقة من البرنامج الوطني 
أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

البنرات نادية لقمانتصميم بنرات اليوم العالمي
مطبوعة 

فريق رواء معرض المشاركة في المول
المعرض التطوعي

نشر إنفوجرافيك لليوم العالمي عبر وسائل 
تقريرنادية لقمانالتواصل االجتماعي
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اليوم العالمي 
لألب 19 مارس

االتفاق مع مول العرب
اخصائي 
العالقات 

العامة 

االتفاقية 
موقعة 

الحصول على الموافقة من البرنامج الوطني 
أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

البنرات نادية لقمانتصميم بنرات اليوم العالمي
مطبوعة 

فريق رواء معرض المشاركة في المول
المعرض التطوعي

نشر إنفوجرافيك لليوم العالمي عبر وسائل التواصل 
تقريرنادية لقماناالجتماعي

اليوم العالمي 
لألم 21 مارس

االتفاق مع السالم مول
أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

البنرات نادية لقمانالحصول على الموافقة من البرنامج الوطني 
مطبوعة 

فريق رواء تصميم بنرات اليوم العالمي
المعرض التطوعي

تقريرنادية لقمانمعرض المشاركة في المول

نشر إنفوجرافيك لليوم العالمي عبر وسائل التواصل 
االجتماعي

أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

اليوم العالمي 
لألسرة 15 مايو

البنرات نادية لقماناالتفاق مع الجامعة مول
مطبوعة 

فريق رواء الحصول على الموافقة من البرنامج الوطني 
المعرض التطوعي

تقريرنادية لقمانتصميم بنرات اليوم العالمي

معرض المشاركة في المول
أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

نشر إنفوجرافيك لليوم العالمي عبر وسائل التواصل 
البنرات نادية لقماناالجتماعي

مطبوعة 
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اليوم العالمي 
للشباب 12 
أغسطس

فريق رواء االتفاق مع عزيز مول
المعرض التطوعي

تقريرنادية لقمانالحصول على الموافقة من البرنامج الوطني 

تصميم بنرات اليوم العالمي
أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

البنرات نادية لقمانمعرض المشاركة في المول
مطبوعة 

نشر إنفوجرافيك لليوم العالمي عبر وسائل التواصل 
االجتماعي

فريق رواء 
المعرض التطوعي

اليوم العالمي 
للطقل 20 

نوفمبر

تقريرنادية لقماناالتفاق مع الياسمين مول

الحصول على الموافقة من البرنامج الوطني 
أخصائي 
العالقات 

العامة 
الموافقات 

البنرات نادية لقمانتصميم بنرات اليوم العالمي
مطبوعة 

فريق رواء معرض المشاركة في المول
المعرض التطوعي

نشر إنفوجرافيك لليوم العالمي عبر وسائل التواصل 
تقريرنادية لقماناالجتماعي
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 نسبة الرضاعدد األسر التي تم الوصول إليهامؤشرات األداء
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رابعًا : االستدامة االقتصادية 

6-1 برنامج جمع التبرعات من كافة أفراد المجتمع 

اإلدارة 
تنمية 

الموارد 
واألوقاف

الهدف 
تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لإلستدامة االقتصاديةاالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 

الميزانية 
العامة 

صغار الداعمين والمتبرعينالمستهدف
تفعيل صغار المانحين في إيرادات الجمعية وتفعيل االستقطاع الشهري من الهدف التكتيكي

2017/09/30 ينتهيخالل العاملين في كبرى الشركات بمنطقة مكة المكرمة

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

تجهيز المحتوى

دراسة التجارب في الجمعيات المتميزة عالميًا 
تقرير + تحديد جمعية المودة عبد الرحمن زينوإقليميًا

مخرجات

تقرير + صورجمعية المودة عبد الرحمن زينتصميم منتجات تسويقية للتبرعات

عرض المنتجات على مستشارين متخصصين في 
توفير عروض جمعية المودة عبد الرحمن زينتنمية الموارد المالية 

أسعار

تقرير + صورجمعية المودة عبد الرحمن زينالتصميم النهائي للمنتجات وتعميمها داخليًا

تسويق المنتجات 

تقرير بالعروضجمعية المودة نادية لقمانالتسويق اليومي عبر وسائل التواصل االجتماعي

SMS تقرير بالرسائل جمعية المودة التسويق عبر رسائل الـ
المرسلة

صورجمعية المودة عبد الرحمن زينالتسويق عبر المواقع والمنتديات المتخصصة

االستقطاع 
الدائم من 
منسوبي 

الشركات والدوائر 
الحكومية عبر 

البنوك

كشف بالجهات جمعية المودة عبد الرحمن زينحصر الجهات المستهدفة

تقرير جمعية المودة عبد الرحمن زينالحصول على الموافقة من الجهات المستهدفة

التصاميم جمعية المودة فهد باجبيرتصميم المعرض المتنقل

المواد مطبوعةالمطبعةعبد الرحمن زينطباعة مواد المعرض المتنقل

عمل زيارات للجهات المستهدفة بواقع زيارة كل 
تقريرجمعية المودة عبد الرحمن زينأسبوع لجهة 
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

استقطاع 
الهالالت )بندة - 

الدانوب(

االتفاقيات جمعية المودة عبد الرحمن زيناالتفاق مع )بندة - الدانوب(
موقعة 

كشف باآللياتالجهة المعنيةعبد الرحمن زينتحديد آلية التبرع 

التصاميمجمعية المودة فهد باجبيرتصميم المواد اإلعالنية

المواد مطبوعةالمطبعةعبد الرحمن زينطباعة المواد اإلعالنية

استقطاع نقاط 
STC قطاف عبر

عقد إتفاقجمعية المودة  عبد الرحمن زينتفعيل الخدمة عبر موقع الخير الشامل

اآلليات معتمدةجمعية المودةعبد الرحمن زينتحديد القنوات التسويقية للخدمة

المواد مصممة جمعية المودةعبد الرحمن زينتصميم اإلعالن

المواد مطبوعةجمعية المودةعبد الرحمن زينتسويق اإلعالن

استقطاع واو 
الوالء مع البنك 

السعودي 
لإلستثمار

عقد إتفاقجمعية المودة  عبد الرحمن زيناالتفاق مع البنك السعودي لإلستثمار

الحساب مفعلجمعية المودة عبد الرحمن زينفتح حساب في البنك

المواد مصممة جمعية المودةعبد الرحمن زينمتابعة حجم التبرعات مع البنك

تفعيل وتسويق 
استقطاع رسائل 

SMS

عقد إتفاقجمعية المودة  عبد الرحمن زينالتصفية مع الشركة السابقة 

االتفاقيات جمعية المودة عبد الرحمن زينالتعاقد مع شركة جديدة
موقعة 

اآلليات معتمدةجمعية المودةعبد الرحمن زينأخذ الموافقة من مركز التنمية االجتماعية

نشر رقم تبرع الرسائل عبر وسائل التواصل 
المواد مصممة جمعية المودةعبد الرحمن زيناالجتماعي

تفعيل استقطاع 
المبيعات )تسوق 
وتبرع( و )سافر 

وتصدق(

عقد إتفاقجمعية المودة  عبد الرحمن زيناالتفاق مع الخطوط السعودية 

عقد إتفاقجمعية المودةعبد الرحمن زيناالتفاق مع مؤسسة الطيار

عقد إتفاقجمعية المودة عبد الرحمن زيناالتفاق مع شركة لومار

المواد مصممة جمعية المودةعبد الرحمن زينتصميم المواد اإلعالنية

المواد مطبوعةجمعية المودةعبد الرحمن زينطباعة المواد اإلعالنية

الترويج للخدمة عبر موقع التواصل االجتماعي 
الخدمة مفعلة جمعية المودةعبد الرحمن زينوموقع الجمعية اإللكتروني

على الموقع
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

زيادة أعضاء 
الجمعية العمومية 

المنتسبين

تصميم إعالن لجذب كبار الشخصيات بالمجتمع 
اإلعالن مصممجمعية المودةفهد باجبيرلعضوية الجمعية العمومية

التصميم جمعية المودةالمدير العاماعتماد التصميم 
معتمد

اإلعالن على جمعية المودةنادية لقماننشر االعالن في مواقع التواصل االجتماعي
المواقع

اعتماد قائمة المنتسبين وفرزهم حسب طلب 
القائمة جمعية المودة250250250250عدنان العموديالعضوية منتسب

معتمدة
رفع االسماء المعتمدة لمجلس االدارة 

اعتماد مجلس جمعية المودةالمدير العامالعتمادهم
اإلدارة

كشف بالسدادجمعية المودةعدنان العمودياستالم رسوم سداد االشتراك لعضوية الجمعية

سندات القبضجمعية المودةعويض المطيريعمل سندات قبض للمسددين اشتراك العضوية

عمل خطابات شكر لألعضاء المسددين 
الخطاباتجمعية المودةعدنان العمودياشتراكاتهم

التجهيز

عقد إتفاقجمعية المودةعبد الرحمن زينالتعاقد مع شركة لإلعالن للوحات

تحديد اللوحات اإلعالنية المطلوبة لمدة سنة 3 
صور + تقريرجمعية المودةعبد الرحمن زينلوحات

سندات دفع + جمعية المودةعبد الرحمن زيندفع مستحقات الشركة
صور

تقرير جمعية المودةعبد الرحمن زينتجديد اإلعالنات بشكل دوري

التصاميم 

التصاميم جمعية المودةفهد باجبيرتصميم المواد المنشورة والمعلن عنها

صور + تقريرجمعية المودةعبد الرحمن زينطباعة وتركيب اإلعالن

التجهيز للحملة

الخطةجمعية المودةعبد الرحمن زينعمل خطة للحملة

خطاب لفضيلة مفتي المملكة بجواز الزكاة 
الخطةجمعية المودةعدنان العموديللجمعية

التصاميم جمعية المودةفهد باجبيرتصميم دعاية الحملة

التصاميم جمعية المودةعبد الرحمن زينطباعة دعاية الحملة
مطبوعة
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تنفيذ الحملة

تقريرجمعية المودةنادية لقمانالنشر في وسائل التواصل االجتماعي 

اإلعالن على جمعية المودةنادية لقمانالنشر في الموقع اإللكتروني للجمعية
الموقع

اإلعالن في جمعية المودةعبد الرحمن زيننشر الحملة في جريدة الوسيلة
الجريدة

صورة الخطاب جمعية المودةعدنان العموديكتابة وطباعة خطاب الحملة )1000 خطاب(

بوليصة جمعية المودةعبد الرحمن زينإرسال الخطابات بالبريد السريع )18 ريال للخطاب(
اإلرسال

صورة من جمعية المودةعويض المطيريإصدار سندات القبض للمتبرعين
السند

تقريرجمعية المودةعبد الرحمن زينإرسال خطابات شكر للمتبرعين

 

إجمالي قيمة التبرعاتمؤشرات األداء
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6-2 تسويق البرامج والمشاريع 

اإلدارة 
تنمية 

الموارد 
واألوقاف

الهدف 
تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة االقتصاديةاالستراتيجي

عاممدة المشروع
كامل

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المانحينالمستهدف
تسويق مشاريع الجمعية للمؤسسات المانحة وإدارات المسؤولية االجتماعية الهدف التكتيكي

2017/12/31 ينتهيبالشركات والبنوك

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

اإلعداد للتسويق

قامئة البرامج جمعية المودةعدنان العموديإعداد قائمة بالبرامج والمشاريع التي نريد تسويقها
والمشاريع

المشاريع جمعية المودةعدنان العموديإعداد وتجهيز المشاريع للعرض على المانح

جدول الزياراتجمعية المودةعدنان العموديإعداد جدول بالزيارات للمانحين

التسويق

تقرير موقع المانح4015عدنان العموديتنفيذ الزيارات إلى المانحين

تقرير جمعية المودةعدنان العموديمتابعة المانحين

جمعية المودةعدنان العمودياستالم الدعم من المانح ورفع خطاب شكر للمانح
كشف الحساب 

+ صورة من 
خطاب الشكر

صورة من جمعية المودةعويض المطيريإصدار سندات القبض للمانح
السند

التقارير

التقرير جمعية المودةاإلدارة المختصةتقرير ربع سنوي إلى المانح

التقرير جمعية المودةاإلدارة المختصةتقرير ختامي للمانح

التقرير جمعية المودةعدنان العموديتقرير ربع سنوي للمتابعة والتقييم 

التقرير جمعية المودةعدنان العموديتقرير سنوي
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نسبة الرضانسبة الزيادة في عدد المانحينعدد البرامج والمشاريع التي تم تغطيتهامؤشرات األداء
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6-3 أوقاف المودة

اإلدارة 
تنمية 

الموارد 
واألوقاف

الهدف 
تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة االقتصاديةاالستراتيجي

عاممدة المشروع
كامل

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المانحينالمستهدف
2017/12/31 ينتهيشراء 4 أوقاف تسهم في تحقيق االستدامة االقتصاديةالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

بناء وثيقة 
تجهيز الوثيقةاألوقاف للجمعية

مركز رافد للدراسات 
واالستشارات 

الوقفية

مركز رافد 
للدراسات 

واالستشارات 
الوقفية

وثيقة األوقاف

وقف بقيمة 22 
مليون ريال

تقريرجمعية المودةالمدير الماليمتابعة العالقة مع البنك االسالمي للتنمية

تقرير بالفرصتحديد الفرص االستثمارية

إجراء دارسة سالمة مبنى وتثمين للمبنى عن طريق 
المكتب عدنان العموديمكتب استشاري

االستشاري
الدراسة 
معتمدة

المكتب عدنان العموديدراسة جدوى المشروع
االستشاري

الدراسة 
معتمدة

عقد المبايعة مقر الوقفالمدير العام إستالم الوقف

وقف بقيمة 12 
مليون ريال

المكتب عدنان العموديالبحث عن فرصة استثمارية بعائد بشيك واحد
االستشاري

الدراسة 
معتمدة

إجراء دارسة سالمة مبنى وتثمين للمبنى عن طريق 
العقدجمعية المودةعدنان العموديمكتب استشاري

الخطابجمعية المودةالمدير العام اعتماد لجنة االستدامة االقتصادية ومجلس اإلدارة

عقد المبايعةمقر الوقفالمدير العام شراء الوقف

عدد األوقافمؤشرات األداء
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6-4 تأسيس شركة خير المودة كابيتال

اإلدارة 
تنمية 

الموارد 
واألوقاف

الهدف 
تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة االقتصاديةاالستراتيجي

عاممدة المشروع
كامل

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المانحينالمستهدف
2017/12/31 ينتهيشراء 4 أوقاف تسهم في تحقيق االستدامة االقتصاديةالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

دراسة الجدوى 
االقتصادية 
والتراخيص

عروض األسعارجمعية المودةعدنان العموديجلب عدد 3 عروض أسعار

الدراسة جمعية المودةالشركة المتعاقدةتنفيذ دراسة الجدوى االقتصادية
معتمدة

قرار اإلعتمادجمعية المودةالمدير العاماعتماد تأسيس الشركة من مجلس اإلدارة

قرار اإلعتمادجمعية المودةالمدير العاماعتماد تأسيس الشركة من الجمعية العمومية

التراخيصجهات الترخيصنبيل البسيسياستخراج التراخيص 

الشعار مصمم جمعية المودةفهد باجبيرتصميم هوية الشركة

تأسيس الشركة

عقد العملجمعية المودةالمدير العاماستقطاب مدير تنفيذي

عقود التأثيثمقر الشركة نبيل البسيسيمنح الشركة مكتب مؤقت داخل المودة

التصاميم مقر الشركة المدير العام تحديد مشاريع ومنتجات الشركة

التصاميم مقر الشركة المدير العاماعتماد مشاريع ومنتجات الشركة
معتمدة

تشغيل الشركة
قسائم مقر الجمعية مجلس اإلدارةتمويل الشركة بقيمة مليون ريال من إدارة الجمعية

التمويل

المدير التنفيذي بدء تشغيل الشركة
تقرير  مقر الشركة للشركة
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اشحن الخير

تقرير + صورمقر الشركة عبد الرحمن زين ورشة عمل لتحديد المواقع المستهدفة

خطاباتمقر الشركة عبد الرحمن زين مخاطبة الجهات المعنية وإدارات األسواق

عروض األسعارمقر الشركة عبد الرحمن زين توفير عروض األسعار من الموردين

مقر الشركة عبد الرحمن زين شراء عدد )2( جهاز

التصاميمجمعية المودةفهد باجبيرتصميم مطبوعات مناسبة للجهاز

تقرير + صوراألماكن المقترحةأسامة بن طالبتوزيع األجهزة على الفروع

تقرير + صوراألماكن المقترحةأسامة بن طالبتوزيع البروشورات دوريُا

سندات اإليداعالبنوكعويض المطيريإيداع اإليراد بحساب الجمعية

إيصاالت مقار المواقع عويض المطيريدفع إيجارات المواقع
السداد

مستودعات 
التخزين الذاتي

المدير التنفيذي استأجار قطعة أرض بمساعة 2500م
عقد اإليجارمقر الجمعية للشركة

المدير التنفيذي تهيئة وتجهيز مقر المستودعات
فواتير التجهيزقطعة األرضللشركة

موافقات قطعة األرضنبيل البسيسيتجهيز االشتراطات األمنية للدفاع المدني
الدفاع المدني

المدير التنفيذي تأجير المستودعات
عقود التأجيرقطعة األرضللشركة
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 نسبة األرباحعدد المشاريع المنجزةمؤشرات األداء



89



90

ها 
زات

نجا
وإ

ة 
عي

جم
 ال

ت
ما

خد
 و

طة
ش

بأن
ف 

عري
الت

ل(
ص

وا
)ت

خامسًا :التميز المؤسسي

5-2 التعريف بأنشطة وخدمات الجمعية وإنجازاتها )تواصل(

اإلتصالاإلدارة 
والتوعية

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عاممدة المشروع
كامل

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المجتمع المستهدف
التعريف بالجمعية و خدماتها وإبراز دورها والخدمات التي تقدمها للمجتمع الهدف التكتيكي

2017/12/31 ينتهيبأفراده داخليُا وخارجيًا ومؤسساته 

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

النشر اإلعالمي

العقدجمعية المودةد. إبراهيم جاللينالتعاقد مع الشركة اإلعالمية 

المواد جمعية المودة12121212اتجاهات التميزتحرير وصياغة المواد التحريرية
المعتمدة

نشر المواد التحريرية في الصحف الورقية 
المواد جمعية المودة60606060اتجاهات التميزواإللكترونية

المنشورة

التقريرجمعية المودة1111اتجاهات التميزالتقرير الصحفية

اإلذاعة 
والتليفزيون

في االذاعة 3333اتجاهات التميزاالستضافات اإلذاعية أو التلفزيونية
االستضافاتوالتلفزيون

PDF الملفات جمعية المودة1111اتجاهات التميزالمرصد اإلعالمي

المبادراتجمعية المودة1010اتجاهات التميزالمبادرات أو الزيارات للجهات اإلعالمية

االتصال مع ذوي 
المصلحة

فواتير اإلرسالجمعية المودةأسامة بن طالبإرسال التقرير السنوي 

فواتير اإلرسالجمعية المودةأسامة بن طالبإرسال مطبوعات الجمعية

تقرير جمعية المودةنادية لقمانإرسال النشرات الدورية عبر البريد اإللكتروني
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

نشراألنشطة 
والخدمات 

عبر التواصل 
االجتماعي 

روابط نشر جمعية المودةنادية لقمانتوثيق األخبار بعد النشر على حسابات التواصل
األخبار

رفع الخبر على جمعية المودةنادية لقمانتوثيق األخبار على الموقع االلكتروني للجمعية
الموقع

رفع اللقاء على جمعية المودةنادية لقمانتوثيق اللقاءات ونشرها في قناة اليوتيوب
يوتيوب

جمعية المودةنادية لقماننشر التعريف ببرامج الجمعية

التعريف 
اليومي 
بمبادرات 
الجمعية

نشر كافة أخبار الجمعية عبر مواقع التواصل 
جمعية المودةنادية لقمانالمناسبة للمحتوى المنشور   

نشر  األخبار 
على حسابات 

الجمعية

تصميم ونشر نصائح أسرية يوميًا عبر حساب 
جمعية المودة130130130130نادية لقمانالجمعية في تويتر وفيس بوك وإنستجرام

النشر اليومي 
للنصائح 
األسرية

نشر أخبار الجمعية الرسمية عبر حساب الجمعية 
جمعية المودةنادية لقمانفي توتير وإنستجرام

وجود المحتوى 
على مواقع 

التواصل
نشر استبيان عن دراسات األسرة على موقع 

نتائج االستبيانجمعية المودةنادية لقمانالجمعية ومواقع التواصل اإلجتماعي

نشر اللقاءات واالفالم الخاصة بالجمعية على 
وجود اللقاء جمعية المودةنادية لقماناليوتوب

على يوتيوب

اإلعالن جمعية المودةنادية لقماننشر اعالنات للدورات اسبوعيًا
المنشور

النشرة البريدية 
اإللكترونية 

الشهرية

حصر جميع أخبار الجمعية ووضعها في النشرة 
الحصر جمعية المودةنادية لقمانبصورة شهرية

تحديث قواعد البيانات 
منسقي 
اإلدارات 
المعنية

النشرة البريديةجمعية المودةنادية لقماناعداد نشره بريدية

إرسال النشرة عبر البريد اإللكتروني بواقع نشرة 
جمعية المودة3333نادية لقمانكل شهر

وصول النشرة 
لكافة قاعدة 

البيانات
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

نشر االحصائيات 
والتقارير المالية

اعداد احصائيات أسبوعية لنسب انجاز كافة 
تصميم اعالنيجمعية المودة13131313نادية لقمانمبادرات الجمعية

اعداد احصائيات شهرية لنسب انجاز كافة مبادرات 
تصميم اعالنيجمعية المودة3333نادية لقمانالجمعية

اعداد احصائيات شهرية لتفاعل المستخدمين على 
تصميم اعالنيجمعية المودة3333نادية لقمانمواقع التواصل االجتماعي

تحديث بروشور 
الجمعية التعريفي

البرامج مجمعة جمعية المودةفهد باجبير جمع البرامج والمشاريع الجديدة

التصميم جمعية المودةفهد باجبير تصميم بروشور المحدث

البروشور جمعية المودةفهد باجبير طباعة بروشور المحدث 2000 نسخة
مطبوع

وسائل التواصل 
االجتماعي

التصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إعالنات للخدمات

نشر الخدمات يوميًا عبر كافة وسائل التواصل 
تقرير بالنشرجمعية المودةنادية لقماناالجتماعي

الشاشة اإلعالنية 
باالستقبال

التصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إعالنات للخدمات خاصة بالشاشة 

التصميم على جمعية المودةنادية لقمانبث اإلعالنات على الشاشة اإلعالنية 
الشاشة 

المواقع 
والمنتديات 
المتخصصة

التصميم جمعية المودةنادية لقمانتصميم إعالنات خاصة بالمواقع 

جمعية المودةنادية لقماننشر اإلعالنات عبر المواقع والمنتديات
التصميم 

على المواقع 
والمنتديات

اختيار الشخصيات

حضر بأسماء الشخصيات 
أخصائي 
العالقات 

العامة 
كشف جمعية المودة

باألسماء

التواصل مع الشخصيات واقناعهم بالتحدث عن 
األسرة

أخصائي 
العالقات 

العامة 
تقرير جمعية المودة

المتابعة

عمل جدول للمتابعة
أخصائي 
العالقات 

العامة 
جدول المتابعة جمعية المودة

المتاعبة والتواصل مع السفراء
أخصائي 
العالقات 

العامة 
تقرير جمعية المودة
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التصاريح 
والموافقات

أخصائي العالقات حصر أماكن المعارض والمؤتمرات
كشفجمعية المودةالعامة 

التواصل مع إدارات المعارض والمؤتمرات 
للمشاركة

أخصائي العالقات 
تقريرجمعية المودةالعامة 

أخصائي العالقات حضر باألماكن التي سوف نشارك فيها
كشفجمعية المودةالعامة 

التصاميم

أخصائي العالقات اختيار التصميم 
التصميم جمعية المودةالعامة 

التصميم جمعية المودةفهد باجبير البدء في التصميم
المعتمد 

التصميم جاهز جمعية المودةمدير التسويقاستالم التصميم 

تقريرمقر المعرضأسامة بن طالبنقل التصميم إلى مقر المعرض

المعارض 
والمؤتمرات

أخصائي العالقات مهرجان )كنا كدا( رمضان
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 

أخصائي العالقات منتدى المسؤولية اإلجتماعية السنوي
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 

أخصائي العالقات مهرجان جده
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 

أخصائي العالقات ملتقى الشباب في الغرفة التجارية
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 

أخصائي العالقات ملتقى الجمعيات في المنطقة الشرقية
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 

ملتقى التوظيف بجامعة الملك عبد العزيز 
)التطوع(

أخصائي العالقات 
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 

أخصائي العالقات ملتقى الشباب الصيفي
تقرير مصورمقر المعرضالعامة 
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 نسبة الزيادة في أعداد الذين سمعوا بخدمات مؤشرات األداء
الجمعية



94

7- إدارة الخدمات المساندة

7-1 التوظيف واالستقطاب

الخدمات اإلدارة 
المساندة

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

3 شهورمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

صغار الداعمين والمتبرعينالمستهدف الهدف 
التكتيكي

جذب واختيار أفضل العناصر من ذوي الكفاءات العالية والخبرات المميزة لتحقيق 
2017/03/30 ينتهيأهداف الجمعية

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

لم تمأداة التحقق
يتم  

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

حصر الوظائف

نموذج HRF-1جمعية المودةنبيل البسيسيتعميم نموذج تحديد الشواغر الوظيفية على االدارات

نموذج HRF-1جمعية المودةنبيل البسيسيتسجيل الشواغر الوظيفية من االدارات

نموذج HRF-1جمعية المودةنبيل البسيسياستالم الشواغر الوظيفية من االدارات

نموذج HRF-1جمعية المودةنبيل البسيسيمطابقتها مع الهيكل التنظيمي وإعتمادها من المدير العام

نموذج HRF-1جمعية المودةنبيل البسيسيتسليم كل إدارة القائمة الخاصة بالشواغر الوظيفية لديها

االستقطاب

االعالن عن الشواغر الوظيفية عبر القنوات المتاحة وحسب 
صورة من جمعية المودةنبيل البسيسيالشروط والضوابط الخاصة بالجمعية

االعالن

نموذج الفرز جمعية المودةنبيل البسيسياستقبال السير الذاتية للمتقدمين على التوظيف
EXCEL

نموذج الفرز جمعية المودةنبيل البسيسيفرز السير الذاتية للمتقدمين على الوظائف
EXCEL

نموذج الفرز جمعية المودةنبيل البسيسيعرض نتيجة الفرز على المدير العام لإلعتماد
EXCEL

تحديد مواعيد بالمقابالت الوظيفية للمرشحين بعد اعتمادهم 
من االدارات

نبيل البسيسي / 
نموذج HRF-جمعية المودةمدراء اإلدارات

10

التقارير

نموذج الفرز جمعية المودةنبيل البسيسيتقرير بالفرز األولي للمتقدمين على الوظائف المعلنة
EXCEL

نموذج الفرز جمعية المودةنبيل البسيسيتقرير بالفرز النهائي للمتقدمين على الوظائف المعلنة
EXCEL

نموذج الفرز جمعية المودةنبيل البسيسيتقرير بالعروض الوظيفية المرسلة للمرشحين
EXCEL
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عدد الكفاءات الجديدةمؤشرات األداء
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7-2 )تطوير وتنمية قدرات منسوبي الجمعية(

الخدمات اإلدارة 
المساندة

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

صغار الداعمين والمتبرعينالمستهدف
الهدف 

التكتيكي
تطوير وتمكين كفاءات العمل داخل الجمعية بنسبة 25% سنويًا بما يحقق أفضل 

12/31/ 2017 ينتهينتائج للمستفيدين

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

رفع 
احتياجات 
اإلدارات

نموذج HRF-20جمعية المودةنبيل البسيسيتعميم نموذج االحتياج التدريبي لالدارات

متابعة مدراء االدارات باالحتياج التدريبي لمنسوبي 
صورمن مخاطبة جمعية المودةنبيل البسيسياالدارة

اإلدارات

نموذج HRF-21جمعية المودةنبيل البسيسياعداد خطة التدريب السنوية واعتمادها من المدير العام

التدريب

عمل قائمة بأسماء الموظفين المرشحين للدورات 
نموذج HRF-47جمعية المودةنبيل البسيسيالتدريبية 

مراجعة قائمة المرشحين للدورات التدريبية مع مدراء 
نموذج HRF-47جمعية المودةنبيل البسيسياالدارات 

النموذج معتمد جمعية المودةنبيل البسيسياعتماد القائمة بالمرشحين للدورات التدريبية 
47-HRF

نبيل البسيسي - اختيار المدربين بالتنسيق مع مدير التدريب األسري
كشف بأسماء جمعية المودةجعفر المدني

المدربين معتمد

اعداد خطة بمواعيد الدورات التدريبية بعد التنسيق مع 
المدربين المعتمدين من قبل مدير التدريب األسري

نبيل البسيسي - 
التعاقدجمعية المودةجعفر المدني

تقرير عن كل دورةجمعية المودةنبيل البسيسيالبدء في تنفيذ الدورات بواقع 5 دورات في السنة

تقرير بتنفيذ الدورةجمعية المودةنبيل البسيسيطباعة الحقيبة التدريبية

التقارير

تقريرجمعية المودةنبيل البسيسيتقرير شهري

تقريرجمعية المودةنبيل البسيسيتقرير ربع سنوي  

تقريرجمعية المودةنبيل البسيسيتقرير سنوي
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 معدل تطور مهارات منسوبي الجمعية عدد الدوراتمؤشرات األداء
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7-3 تحسين بيئة العمل

الخدمات اإلدارة 
المساندة

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

مدة 
عام كاملالمشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

100% من منسوبي الجمعيةالمستهدف
الهدف 

12/31/ 2017 ينتهيبيئة عمل محفزة تشجع على اإلبتكار واالبداع التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع 
لم تمأداة التحققالمستهدف 

يتم  
الربع الربع األول

الثاني
الربع 
الربع الرابعالثالث

وضع خطة 
للتحسين

صورة من الخطةجمعية المودةنبيل البسيسيوضع خطة بالملتقى الربع سنوي لمنسوبي الجمعية

صورة من الخطة جمعية المودةنبيل البسيسيإعتماد الخطة من المدير العام
بعد إعتمادها

 صندوق إلكتروني باألفكار والمالحظات الخاصة 
اإليميل الداخلينبيل البسيسيبمنسوبي الجمعية

صندوق 
األفكار 
اإلبداعية

المنهجية معتمدةجمعية المودةنبيل البسيسيصياغة المنهجية الخاصة بالصندوق
القرار االداريجمعية المودةنبيل البسيسي - وليد الرمليتكوين لجنة ترشيح األفكار

فرز اللجنةجمعية المودةلجنة ترشيح األفكارإختيار األفكار الفائزة بعد ترشيحها

الملتقى الربع نبيل البسيسياإلعالن باألفكار الفائزة
صور التكريمالسنوي

الفعاليات

صور من الملتقىمقر خارجينبيل البسيسيملتقى الربع األول بمنسوبي الجمعية

صور من الملتقىمقر خارجينبيل البسيسيملتقى الربع الثاني بمنسوبي الجمعية

صور من الملتقىمقر خارجينبيل البسيسيملتقى الربع الثالث بمنسوبي الجمعية

صور من الملتقىمقر خارجينبيل البسيسيملتقى الربع الرابع بمنسوبي الجمعية

المناسبات 
الموسمية

تقريرقاعة أو فندقنبيل البسيسيأفطار المودة

تقريرفندقنبيل البسيسيالحفل السنوي للمودة

التقارير
تقريرجمعية المودةنبيل البسيسيتقرير ربع سنوي بالملتقى

تقريرجمعية المودةنبيل البسيسيتقرير سنوي

نسبة الرضامؤشرات األداء
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7-4 صيانة المباني واألصول الثابتة

الخدمات اإلدارة 
المساندة

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

صيانة 100% من مباني الجمعية واألصول المستهدف
الثابتة

12/31/ 2017 ينتهيبيئة عمل محفزة تشجع على اإلبتكار واالبداع الهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

التراخيصجمعية المودةفتحي الماحيالتأكد من صدور التراخيص النظامية التراخيص

جرد األصول

التعاقد مع جمعية المودةفتحي الماحيإضافة برنامج المخزون اإللكتروني
الشركة

الجردجمعية المودةفتحي الماحيجرد األصول وترقيمها

تسليم األصول الثابتة للموظفين حسب النموذج 
أوراق التسليم جمعية المودةفتحي الماحيالمعتمد

موقعة

صيانة المبنى

التعاقدجمعية المودةفتحي الماحيالتعاقد مع شركة صيانة

تقريرجمعية المودةفتحي الماحيالصيانة الدورية 

التقارير

تقريرجمعية المودةفتحي الماحيتقرير ربع سنوي  

تقريرجمعية المودةفتحي الماحيتقرير سنوي
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 عدد مرات الصيانةمؤشرات األداء
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7-5 تقنية المعلومات

الخدمات اإلدارة 
المساندة

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

منسوبي الجمعيةالمستهدف
أتمتة العمليات الداخلية وفق نظام الكتروني واحد يربط الجمعية بفروعها الهدف التكتيكي

12/31/ 2017 ينتهيومستفيديها

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول
                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 

لم تمأداة التحقق
يتم  

الربع الربع األول
الربع الرابعالربع الثالثالثاني

االشتراكات
GMAIL العقود موقعة جمعية المودةوليد أسعدتجديد قيمة اشتراك ال

ومعتمدة

العقود موقعة جمعية المودةوليد أسعدتجديد قيمة اشتراك سيرفر الموقع اإللكتروني
ومعتمدة

الصيانة والمتابعة

جمعية المودةوليد أسعدتوحيد البريد لجميع الموظفين )الداخلي - الخارجي(
البريد 

اإللكتروني 
مفعل

Access قاعدة البيانات جمعية المودةوليد أسعدمتابعة تحديث قواعد البيانات على برنامج
محدثة

جدول المواعيد جمعية المودةوليد أسعدعمل جدول بمواعيد الصيانة الدورية
مفعل

متابعة صيانة أجهزة الحاسب األلي والشبكات 
تقرير الصيانةجمعية المودةوليد أسعدالداخلية

المتابعة مع شركة ميكروسوفت عبر برنامج الخير 
تقرير جمعية المودةوليد أسعدالشامل

المنصة 
اإللكترونية 
والتطبيق 
اإللكتروني

الخارطة جمعية المودةوليد أسعدتصميم خطة وخارطة المنصة
معتمدة

التحليلجمعية المودةالشركة المنفذةتحليل المدخالت والمخرجات

العروضجمعية المودةوليد أسعدالحصول على عروض أسعار

العرض معتمدجمعية المودةوليد أسعداختيار العرض المناسب

التعاقدجمعية المودةوليد أسعدالتنسيق مع الشركة للتنفيذ

التقاريرجمعية المودةوليد أسعداستالم البرنامج وتشغيله

نسبة إنجاز البرنامجمؤشرات األداء



99

اإلدارة المالية

8-1 التقارير المالية

الماليةاإلدارة 

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

المستهدف
2017/09/30 ينتهيتطبيق معايير الحوكمة والشفافية وفق نموذج Deloitteالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

إعداد الميزانية

نسخة من جمعية المودةعصام العبدالتسويات  لجميع للحسابات البنكية
التسويات

نسخة من جمعية المودةعصام العبدإستصدار شهادات بنكية للحسابات البنكية
الشهادات

نسخة من جمعية المودةعصام العبدإعداد جدول أهالك األصول ومجمع اإلهالك
الجدول

نسخة الميزانجمعية المودةعصام العبدإعداد ميزان المراجعة 

نسخة القائمةجمعية المودةعصام العبدإعداد قائمة المركز المالي

تنفيذ المتابعة

تسليم القوائم وباقي مستندات الميزانية لمكتب 
نسخة من جمعية المودةعصام العبدالمحاسب القانوني

القوائم

اإليميلجمعية المودةعصام العبدالمتابعة مع مكتب المحاسب القانوني

التعاقد و جمعية المودةعصام العبدميزانية من مكتب باكودح وأبو الخير
الميزانية 

ميزانية 2016جمعية المودةعصام العبدإستالم الميزانية من مكتب المحاسب القانوني
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اإلعتماد والنشر

محضر مجلس اإلدارةجمعية المودةعصام العبدإعتماد التقرير من مجلس اإلدارة

محضر الجمعية جمعية المودةالمدير العام إعتماد التقرير من الجمعية العمومية
العمومية

الموقع اإللكترونيجمعية المودةنادية لقمان نشر القوائم المالية

إعداد التقارير 
الشهرية

قيود اليوميةجمعية المودةعصام العبداإلدخال المحاسبي لجميع الحركات المالية شهريا

األستاذ العامجمعية المودةعصام العبدتوفير تفاصيل جميع بنود الصرف واإليراد

مطابقة األرصدةجمعية المودةعصام العبدعمل التسويات لجميع الحسابات البنكية 

التنفيذ 
المؤشرات الماليةجمعية المودةعصام العبدإعداد المؤشرات المالية

التقارير جمعية المودةعصام العبدإصدار التقرير الشهري 

 العرض
محضر مجلس اإلدارةجمعية المودةعصام العبدعرض التقارير على اإلدارة العامة

البريد الداخليجمعية المودةعصام العبدنشر المؤشرات والتقارير داخليا

إعداد الموازنة 
التقديرية

إستالم الخطة التشغيلية من إدارة التطوير 
اإليميلجمعية المودةعصام العبد المؤسسي

اإليميلجمعية المودةعصام العبد مراجعة الموزانات المالية للمشاريع

نسخة الدليل جمعية المودةعصام العبد اعداد الدليل المحاسبي
المحاسبي

اإليميلجمعية المودةعصام العبد الشراكات واإليرادات المتوقعة ل 2018

جدول العجز والزيادةجمعية المودةعصام العبد تحديد الفائض أو العجز بالموازنة

تنفيذ المتابعة
نسخة أولية للموازنةجمعية المودةعصام العبد إصدار النسخة األولية للموزانة

النسخة المعتمدةجمعية المودةالمدير العام إعتماد واصدار النسخة النهاية 

اإلعتماد والنشر
محضر مجلس اإلدارةجمعية المودةعصام العبد إعتماد الموازنة من مجلس اإلدارة

الموقع اإللكترونيجمعية المودةنادية لقماننشر الموازنة داخليا وخارجيا

 
درجة اإللتزام بتطبيق معايير نموذج Deloitteمؤشرات األداء
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8-2 برنامج إدارة المخاطر المالية

الماليةاإلدارة 

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
0الميزانية العامة 

المستهدف
2017/09/30 ينتهيتطبيق معايير إدارة المخاطر وفق نموذج pestelالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

إعداد الدراسة

المؤشراتجمعية المودةعصام العبدمؤشرات اآلداء المالي حتى بداية 2017

السجلجمعية المودةعصام العبدسجل بفرص التحسين المتاحة 2017

السجلجمعية المودةعصام العبدسجل بالمخاطر المالية المحيطة في 2017

محضر اإلجتماعجمعية المودةعصام العبدورشة عمل مع مدراء األقسام وتوصياتها

الدراسةجمعية المودةعصام العبدإصدار الدراسة النهائية

اإلعتمادجمعية المودةعصام العبداإلعتماد النهائي لسجل الفرص والمخاطر 

التفيذ
سجل التنفيذجمعية المودةعصام العبدالتنفيذ المباشر للفرص والمخاطر المعتمدة 

اإليميلجمعية المودةعصام العبدمتابعة اإلدارات األخرى في التنفيذ

التطوير
السجل جمعية المودةعصام العبدسجل محدث بالفرص المتاحة لعام 2018

السجلجمعية المودةعصام العبدسجل بالمخاطر المالية المحيطة لعام 2018
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 درجة اإللتزام بتطبيق معايير نموذج pestelمؤشرات األداء
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 إدارة التطوير المؤسسي

9-1 برنامج المتابعة والتقييم

التطوير اإلدارة 
المؤسسي

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

تحقيق 100% من المستهدفاتالمستهدف
تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات ونتائج المخرجات ومراجعة كفاءة الهدف التكتيكي

2017/09/30 ينتهيالخدمات سنويًا

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الربع األول

الربع الرابعالربع الثالثالثاني

خطة المتابعة

الخطة معتمدةجمعية المودةوليد الرمليعمل خطة بمواعيد المتابعة

التقييم بناء على المفاهيم األساسية للتميز 
EFQMجمعية المودةوليد الرملي

المفاهيم 
األساسية 

للتميز

تنفيذ المتابعة

تقارير المتابعة جمعية المودةوليد الرمليالبدء في المتابعة حسب الخطة 
معتمدة

تقديم تقرير بنتائج المتابعة ومؤشرات اإلنجاز 
ونسب اإلنحراف ونقاط القوة وفرص التحسين 

لإلدارة
التقرير معتمدجمعية المودةوليد الرملي

خطة المتابعة

عمل خطة بمواعيد متابعة وتقويم  الخطة 
الخطة معتمدةجمعية المودةوليد الرمليالتشغيلية وفق معايير المؤسسة األوروبية

إرسال خطة مواعيد المتابعة والتقويم لمدراء 
تقرير استالم جمعية المودةوليد الرملياإلدارات والبرامج

الخطة

تنفيذ المتابعة

البدء في المتابعة والتقويم للخطة التشغيلية 
تقارير المتابعة جمعية المودةوليد الرمليحسب الخطة 

معتمدة

تقديم تقرير بنتائج المتابعة والتقويم ومؤشرات 
اإلنجاز ونسب اإلنحراف ونقاط القوة وفرص 

التحسين لكل مدير إدارة و برنامج
التقرير معتمدجمعية المودةوليد الرملي
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

خطة المتابعة

جدول المتابعةجمعية المودةوليد الرمليعمل جدول بمتابعة فرص التحسين

تصنيف فرص التحسين وجدولتها حسب كل إدارة 
الجدول مصنفجمعية المودةوليد الرملي)تمت - تحت اإلجراء - لم تتم(

تنفيذ المتابعة

جدول بمواعيد جمعية المودةوليد الرمليتحديد اجتماع شهري لمتابعة فرص التحسين
االجتماعات

تقرير جمعية المودةوليد الرمليمتابعة تنفيذ فرص تحسين جائزة السبيعي

تقرير جمعية المودةوليد الرمليمتابعة تنفيذ فرص تحسين جائزة الملك خالد

تقديم تقرير بنتائج متابعة فرص التحسين لكل 
التقرير معتمدجمعية المودةوليد الرمليمدير إدارة و برنامج

التقرير الربع 
سنوي

تقرير مؤشرات جمعية المودةوليد الرمليإعداد التقرير الربع سنوي بقياس مؤشرات األداء
األداء

التقرير مصممجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير

التقرير معتمدجمعية المودةالمدير العاماعتماد التقرير من المدير العام

نشر التقرير على الموقع اإللكتروني ومواقع 
التقرير منشورجمعية المودةنادية لقمانالتواصل االجتماعي

التقرير السنوي

المحتوى مجمعجمعية المودةوليد الرمليتجميع وإعداد مواد ومحتويات التقرير

التقرير مصممجمعية المودةفهد باجبيرتصميم التقرير 

التقرير معتمدجمعية المودةالمدير العاماعتماد المحتوى والتصميم

التقرير مطبوعالمطبعةالمطبعةطباعة التقرير بعدد 100 نسخة

تقديم تقرير بنتائج متابعة فرص التحسين لكل 
التقرير معتمدجمعية المودةوليد الرمليمدير إدارة و برنامج
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نسبة التطور في معدالت مؤشرات قياس مؤشرات األداء
األداء
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9-2 اإللتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي

التطوير اإلدارة 
المؤسسي

الهدف 
االستراتيجي

بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز 
المؤسسي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي المستهدف
اإللتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM للحصول على الهدف التكتيكي

)R4E( 2017/09/30 ينتهيشهادة

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقييم

إقامة ورشة عمل مع مسئولي اإلقسام 
تقريرجمعية المودةوليد الرمليللتقييم

التقييم معتمدجمعية المودةوليد الرمليرفع نتيجة التثقييم للمدير العام 

متابعة تطبيق 
نقاط القوة 
وتطويرها:

تقرير معتمدجمعية المودةوليد الرمليحصر وترتيب نقاط القوة

الخطةجمعية المودةوليد الرمليعمل خطة تفصيلية لتطوير نقاط القوة

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتنفيذ خطة تطوير نقاط القوة

التقارير

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير شهري

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير نهائي للمشروع
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إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

االتفاقات

قائمة بأسماء جمعية المودةوليد الرمليحصر الجهات المستهدفة 
الجهات

تقرير بنتيجة جمعية المودةوليد الرمليالتواصل مع الجهات
التواصل

االتفاقات جمعية المودةوليد الرمليتوقيع االتفاقات مع الجهات
موقعة

تصميم وطباعة بنر االتفاقات بواقع عدد )2 ببنر( 
البنر مطبوعالمطبعةفهد باجبيرلكل اتفاقية × 80 ريال للبنر

جدول الزياراتجمعية المودةوليد الرمليترتيب الزيارات المعرفية

تقرير وتوثيق حسب الجهةوليد الرمليتنفيذ الزيارات المعرفية
الزيارة

التقارير

التقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير ربع سنوي

التقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير سنوي
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عدد الجهات التي تم تبادل المعرفه معهمدرجة اإللتزام بالتميز المؤسسي مؤشرات األداء
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9-3 جوائز التميز

التطوير اإلدارة 
المؤسسي

الهدف 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياالستراتيجي

عام كاملمدة المشروع

2017/01/01يبدا 
الميزانية العامة 

الحصول على 4 جوائز للتميزالمستهدف
2017/09/30 ينتهيالخصول على جوائز محلية وعالميةالهدف التكتيكي

إجراءات العملالنشاط  المشروع         

                                                           التنفيذ 

التكلفةالموقع

        المتابعة والتقييم 

المسئول

                         زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف 
لم تمأداة التحقق

يتم  
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

المشاركة وإعداد 
وثائق جوائز التميز 

وثيقة التقدممقر الجائزةنبيل البسيسيجائزة الشارقة للعمل التطوعي

وثيقة التقدمجمعية المودةوليد الرمليجائزة الملك خالد للتميز

وثيقة التقدمجمعية المودةوليد الرمليجائزة الملك عبد العزيز 

وثيقة التقدمجمعية المودةوليد الرمليجائزة األمير محمد بن فهد لخدمة أعمال البر

وثيقة التقدمجمعية المودةوليد الرمليجائزة مكة للتميز

التقارير

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير شهري

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير ربع سنوي

تقريرجمعية المودةوليد الرمليتقرير نهائي

عدد جوائز التميزمؤشرات األداء
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