








الهيكل اإلداري







احصاءات وأرقام عن الخطة

62

17,161,868
لاير

20,098,795
لاير

اإليرادات والتبرعات 











مبادرة تشغيل مراكز 

ة الحماية األسرية بمنطق

وزارة مكة المكرمة مع

يةالعمل والتنمية االجتماع

مبادرة إدارة وتشغيل 

مكاتب الصلح بمحاكم 

مع منطقة مكة المكرمة

وزارة العدل

مبادرة تأهيل المرشدين 

األسريين مع وزارة العمل







مستفيد 17004

خدمة 17004

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

يونيو-30يناير-01%100نسبة إنجاز أتمتة الدورات
سهولة حصول المستفيدين على 

الدورات التدريبية
البرنامج اإللكتروني مفعل

تقارير الدوراتإكساب اآلباء بمهارات التربية الوالدية15101510--50عدد المستفيدين

ديسمبر-31يناير-113001027102710271027102810281028102710271027102701عدد المستفيدين
تمكين المقبلين على الزواج بمهارات 

االستقرار األسري
تقارير الدورات

ديسمبر-31يناير-10001001001001001007510010075757501عدد المستفيدين
تمكين  المستفيد بمهارات تساهم 

في استقرار األسرة وجودة الحياة 
تقارير الدورات

ديسمبر-31يناير-150020020020010020020020020001عدد المستفيدين
تمكين الطالب باألخالق والقيم 

األسرية
تقارير الدورات

ديسمبر-31فبراير-1757126126100012612612612701عدد المستفيدين
زيادة وعي المستفيدين بأهمية 

االستقرار األسري ونبذ الخالفات
تقارير الدورات

عدد المختصين الذين تم 

تأهيلهم
نوفمبر-30يناير-29533333333333333323201

المساهمة في تحقيق االكتفاء 

بمنطقة مكة المكرمة من المختصين 

األسريين وفق معايير معتمدة

تقارير الدورات

الشراكات الموقعةيوليه-01يناير-21101عدد الشركات الجديدة

تقارير الدوراتأكتوبر-30أبريل-40020020001عدد المستفيدين

ديسمبر-31يناير-7501001001001001001001005001عدد المستفيدين
زياة نسبة االصتقرار األسري لدى نزالء 

السجون بعد خروجهم
تقارير الدورات

ديسمبر-31يناير-1000083383383383383383383383383483483483401عدد المستفيدين
تمكين المقبلين على الزواج بمهارات 

االستقرار األسري
تقارير المستفيدين من المصنة

عدد الدراسات األسرية التي 

تمت
الشراكات الموقعةتحسين جودة الحياة األسرية للعاملينديسمبر-31يناير-622201

مؤشر األداء

األبوة اإليجابية

أتمتة الدورات التدريبية

المستهدف

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

الـــــمــــــبادرة  
تحسين جودة الحياة األسرية عبر 

التدريب
الوقائيالمحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداء

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية 

مستدامة
1-سرمز الهدف

االارتابط ببرنامج 

التحول الوطني

وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض الظواهر 

االجتماعية السلبية
         -                       الموازنة المالية

المستهدف

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

100%

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز األسر المنفصلة

أداة التحقق

الخدمات المساندة

التدريب والتطوير 

األسري
كل ربع سنة

تأهيل المقبلين على الزواج
التدريب والتطوير 

األسري

جودة الحياة األسرية
التدريب والتطوير 

األسري

وارف لتعزيز القيم واألخالق 

األسرية لدى األبناء

التدريب والتطوير 

األسري

مسؤول التنفيذالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
النتائج المتوقعة

التدريب والتطوير األسريمقهى المودة

البرنامج الوطني لتأهيل 

المختصين
التدريب والتطوير األسري

الشركات الصديقة لألسرة

التدريب والتطوير األسري

تحسين جودة الحياة األسرية للعاملين

التدريب والتطوير األسري

حياة جديدة لتأهيل نزالء 

السجون
التدريب والتطوير األسري

التدريب والتطوير األسريمركز استطالع رأي األسرة

التدريب والتطوير األسري
منصة عامر لتمكين األسر 

الناشئة



مستفيد 50

خدمة 50

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

الحقيبة مطورةيناير-07يناير-01%100%100نسبة تطوير الحقائب

15101510--50عدد المستفيدين

1111--4عدد الدورات التدريبية

مستفيد 10000

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

تقرير الحفل1931/101/2019-يناير-1101

تقارير التسويقديسمبر-31يناير-1211111111111101عدد النشرات التسويقية

تقارير إحصاءات الدورات من المنصةديسمبر-31يناير-1000083383383383383383383383383383383383301عدد المستفيدين

تقارير االستشارات من الموقعديسمبر-31يناير-200016616616616616616616616616616616616601عدد االستشارات المقدمة

تقارير القياس من الموقعديسمبر-31يناير-480040040040040040040040040040040040040001عدد اختبارات القياس

تقارير تحميل األدلة من المنصةديسمبر-31يناير-60050505050505050505050505001عدد مرات تحميل األدلة

نسخ من الحقائب المصورةديسمبر-31يناير-611111101عدد الحقائب التي تم تسجيلها

البوابة مطورةمارس-31يناير-01%100نسبة تطوير البوابة

أسرة واعية ومتماسكة قادرة على مواجهة التحدياتاألثر المطلوب 

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

أداة التحققالمستهدفمسؤول التنفيذ

 أب مبهارات الرتبية 50إكساب 
الوالدية

تطوير الحقيبة التدريبية

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط
الربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اخصائب التدريب

جعفر المدني. د

 دورات تدريبية4إقامة 

الموازنة المالية

الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابع

التقديرية
النتائج المتوقعة

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

المستهدف العالجي المحور االستراتيجي عدد المستفيدين من البرامج مؤشر األداء االستراتيجي األبوه اإليجابية المشروع

وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض 

الظواهر االجتماعية السلبية
                       -         

االسر الغير مستقرةالفئة المستهدفة

تقارير الدورات

الوقائيالمحور االستراتيجي

اختبارات قياس أسرية

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

الهدف االستراتيجي
منصة تعليم ذاتي للتدريب األسري تحقق 

الوصول للعالمية باللغة العربية واإلنجليزية
1-سرمز الهدف

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

 تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف 

للمستفيدين من منظومة الخدمات االجتماعية
         -                       الموازنة المالية

تقديم  الدورات التدريبية عبر 

منصة رواق

تقديم استشارات أسرية

جعفر المدني.. د
حفل تدشين المنصة

(برعاية سمو نائب أمير المنطقة

جعفر المدني.. د
تطوير البوابة التعريفية لمنصة 

عام

إبراهيم جاللين.د

محمد الناشري.أ

المستشارين األسريين

جعفر المدني.. د

نادية لقمان

جعفر المدني.. د  مناهج تدريبة6تصوير مونتاج 

خدمة  17412

1

كل ربع سنة

كل ربع سنة

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليةالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

المستهدف

األثر المطلوب األسر الناشئةالفئة المستهدفة

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

رواتب وأجور

اإليجار

تمكين األسر الناشئة بمهارات 

االستقرار األسري

تسويق المنصة عبر وسائل 

التواصل االجتماعي

تحميل ونشر  أدلة توعوية على 

المنصة

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

مؤشر األداء االستراتيجيمبادرة عامر لتمكين األسر الناشئةالمشروع
نسبة االستقرار األسري لدى 

المستفيدين من البرنامج



مستفيد 1300

خدمة 1300

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

تقارير الدوراتديسمبر-130011811811811811811811811811811911901/01/1931عدد المستفيدين

بنرات405555555544401/01/1930/1/2019عدد الدورات

مستفيد 1000

خدمة 1000

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

حقائب مسجلة فيديو 311101/01/1930/3/20193عدد الحقائب التي تم تسجيلها

100010010010010010075100100757575عدد المستفيدين

4044444344333عدد الدورات التدريبية

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة مسؤول التنفيذ

جعفر المدني. د حقائب تدريبية فيديو 3تسجيل 

المستهدف

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

المستهدف الوقائي المحور االستراتيجي نسبة زيادة وعي المستفيدين مؤشر األداء االستراتيجي جودة الحياة األسرية المشروع

أخصائي التدريب

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم األثر المطلوب األسر الناشئةالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

2020الوطني 

بناء نظام لتمكين ودمج المستفيدين من الخدمات 

االجتماعية في سوق العمل
         -                       الموازنة المالية

وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض 

الظواهر االجتماعية السلبية

 دورة40 إقامة  عدد

متكني املقبلني على الزواج مبهارات 
االستقرار األسري

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة المستهدف مسؤول التنفيذ

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

طباعة بنرات

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

المستهدف الوقائي المحور االستراتيجي
نسبة االستقرار األسري لدى 

المستفيدين من البرنامج
مؤشر األداء االستراتيجي تأهيل المقبلين على الزواج المشروع

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم األثر المطلوب األسر الناشئةالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 

مبادرات تنموية مستدامة
1-س         -                       الموازنة الماليةرمز الهدف

تقارير الدورات اخصائي التدريب

 دورة40 إقامة  عدد

( دورة أون الين15)

( دورة صفية25)

اكتشاف - الحوار األسري )

التخطيط - المواهب وإدارتها 

إدارة الغضب - المالي لألسرة 

التوازن بين العمل - األسري 

(واألسرة

متكني  املستفيد مبهارات تساهم يف 
استقرار األسرة وجودة احلياة األسرية

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

 تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف 

للمستفيدين من منظومة الخدمات االجتماعية

30/12/2019 01/01/19

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات



مستفيد 1500

خدمة 1500

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

1500200200200100200200200200عدد المستفيدين

6088848888عدد الدورات المقدمة

الدورات التدريبية مسجلةأغسطس-31مايو-201عدد المواد التي تم تسجيلها

مستفيد 757

خدمة 757

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

عدد المحاضرين الذين تم االتفاق 

معهم
نسخ من عقود االتفاقديسمبر-31يناير-6601

عدد األمسيات الرمضانية 

المقامة
تقارير األمسياتيونيو-06مايو-21106

تقارير الندواتديسمبر-31يناير-75718918918919001عدد المستفيدين

االتفاق مع المحاضرين

زايدة وعي املستفيدين أبمهية 
االستقرار األسري ونبذ اخلالفات

االمسيات الرمضانية

إقامة المقهي

وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض 

الظواهر االجتماعية السلبية
         -                       الموازنة المالية

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

المستهدفمسؤول التنفيذ

المرحلة الجامعية جعفر المدني.د

المستهدفمسؤول التنفيذ

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض 

الظواهر االجتماعية السلبية
الموازنة المالية

ديسمبر-31اخصائب التدريب تقارير الدوراتيناير-01

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسر واعية ومتماسكة وقادرة على مواجهة تحدياتهااألسر غير المستقرة

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز قدراتهم اإلبداعيةاألسر المنفصلة

الفئة المستهدفة

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

األثر المطلوب األسر الناشئةالفئة المستهدفة
جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

في المجتمع

المستهدف الوقائي المحور االستراتيجي عدد المستفيدين من البرامج مؤشر األداء االستراتيجي
وارف لتعزيز القيم واألخالق األسرية 

لدى األبناء
المشروع

المستهدف الوقائي المحور االستراتيجي نسبة االستقرار األسري لدى المستفيدين من البرنامج مؤشر األداء االستراتيجي مقهى المودة المشروع

إقامة البرنامج التدريبي بواقع 

 دورة تدريبية60

                       -         

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

متكني الطالب ابألخالق والقيم األسرية

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

اخصائي التدريب

تسجيل المادة العلمية 

(المتوسط والثانوي)لمرحلتي 
المرحلة المتوسطة



ـة/موظف 400

خدمة 200

         -                       الموازنة المالية

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

المخرجات مطورةيناير-30يناير-01%100%100نسبة تطوير المخرجات

الشراكات الموقعةفبراير-28فبراير-21101عدد الشراكات المبرمة

تقرير بالزياراتمارس-15مارس-21101

نسخة من التقرير التعقيبيمارس-31مارس-21116

المنهج التدريبي معتمدمارس-31مارس-201نسبة إنجاز بناء المنهج التدريبي

نسخ من المنهجمارس-31مارس-225نسبة رضا المستفيدين

تقارير الدوراتأبريل-30أبريل-40020020001عدد الدورات التدريبية

تقارير نتائج االستشاراتديسمبر-31يناير-40010010010010001عدد االستشارات المقدمة

اإلدارة

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة المستهدفمسؤول التنفيذ

تطوير مخرجات المبادرة

حتسني اإلنتاجية لدى العاملني

التعاقد مع الشركات الرغبة في 

تطبيق المبادرة

تحليل بيئة العمل وفق نموذح 

التحليل المعتمد

تطبيق معايير الشركات 

الصديقة لألسرة

بناء المنهج التدريبي وفق 

احتياجات الشركات

عدد الخدمات المقدمة

طباعة المنهج التدريبي

تحسين جودة الحياة األسرية 

للعاملين

تدريب وتأهيل 

"كوتش صديق األسرة"

تقديم استشارات أسرية 

للعاملين في الشركات

المحور االستراتيجي
نسبة االستقرار األسري لدى 

المستفيدين من البرنامج
مؤشر األداء االستراتيجي الشركات الصديقة لألسرة المشروع

  أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألثر المطلوب األسر  المستقرةالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
رمز الهدف

محمد الناشري

جعفر المدني

تاريخ التنفيذ

وليد الرملي

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

1-س
االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

تشجيع الشركات لتبني وتطوير برامج المسؤولية 

االجتماعية

مؤشر األداء التشغيليالنشاط

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التدريب والتطوير األسري

المستهدف الوقائي

أخصائي التدريب

جعفر المدني

جعفر المدني

جعفر المدني



مستفيد 750

خدمة 750

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

نسبة إنجاز بناء مقياس الرعاية 

الالحقة
مقياس الرعاية الالحقةيناير-31يناير-100%100%01

7501001001001001001001005001/01/1930/1/2019عدد المستفيدين

304444444201/01/1930/1/2019عدد الدورات المقدمة

مستفيد 295

خدمة 295

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

البوابة اإللكترونية مفعلةمارس-31يناير-01%100نسبة إنجاز البوابة االلكترونية

تسجيل الفيديويونيو-30يناير-01مونتاجتسجيلسيناريوتصميممراجعةاعداد1

تسجيل الفيديويونيو-30يناير-01مونتاجتسجيلسيناريوتصميممراجعةاعداد1

تسجيل الفيديويونيو-30يناير-01مونتاجتسجيلسيناريوتصميممراجعةاعداد1

تسجيل الفيديويونيو-30يناير-01مونتاجتسجيلسيناريوتصميممراجعةاعداد1

نوفمبر-30يناير-29525252525484849252501عدد المستفيدين

عدد الساعات التطوعية المقدمة 

من المختصين داخل الجمعية
نوفمبر-30أبريل-737511112221101

إعداد وتسجيل المادة العلمية 

للوسيط األسري

إعداد وتسجيل المادة العلمية 

للمحكم األسري

بناء مقياس الرعاية الالحقة
زاية نسبة االصتقرار األسري لدى 

نزالء السجون بعد خروجهم

1-س
االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض 

الظواهر االجتماعية السلبية
         -                       الموازنة المالية

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الموازنة التقديرية المستهدف

إنشاء البوابة اإللكترونية لتأهيل 

المختصين

إعداد وتسجيل المادة العلمية 

للموفق األسري

إعداد وتسجيل المادة العلمية 

للمصلح األسري

مؤشر األداء التشغيليةالنشاط

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

أداة التحقق

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

100%

النتائج المتوقعة

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

األثر المطلوب األسر الناشئةالفئة المستهدفة
جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

في المجتمع

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
رمز الهدف

المستهدف الوقائي المحور االستراتيجي
نسبة االستقرار األسري لدى 

المستفيدين من البرنامج
مؤشر األداء االستراتيجي حياة جديدة المشروع

تأهيل أفضل الكفاءات من المختصيناألثر المطلوب المختصين الفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
  تنمية قدارت المختصين في مجال التنمية 

األسرية وفق المعايير المعتمدة
1-سرمز الهدف

االرتباط بمبادرة 

برنلمج التحول 

2020الوطني 

 تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية بالتوظيف 

للمستفيدين من منظومة الخدمات االجتماعية

بناء نظام لتمكين ودمج المستفيدين من 

         -                       الموازنة الماليةالخدمات االجتماعية في سوق العمل

بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعيتأسيس هيئة للتخصصات االجتماعية

مسؤول التنفيذ

المستهدف الوقائي المحور االستراتيجي عدد المختصين الذين تم تنمية قدراتهم مؤشر األداء االستراتيجي البرنامج الوطني لتأهيل المختصين :الـــــمــــــــبادرة  

المستهدف مسؤول التنفيذ

تقارير الدورات

جعفر المدني. د

عدد المواد العملية التي تم 

تسجيلها
جعفر المدني. د

 دورة 12 إقامة  عدد 

( دورات صفية8)

( دورات أون الين4)

املسامهة يف حتقيق االكتفاء مبنطقة 
مكة املكرمة من املختصني األسريني 

وفق معايري معتمدة

تقارير الدورات أنس هيثم با عبد الله

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

رواتب وأجور

اإليجار والقاعات

جعفر المدني

أخصائي التدريب  دورة 30إقامة عدد 



 باحث 120المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

أبريل-30يناير-101

أبريل-30فبراير-101

يونيو-30أبريل-101

مارس-31يناير-101

يونيو-30أبريل-101

ديسمبر-31أكتوبر-101

عدد خدمات اإلرشاد البحثي 

لطالب الدراسات العليا
ديسمبر-30يناير-6055555555555501

سجل الباحثين وطالب الدراسات 

العليا

عدد الباحثين المؤهلين بمهارات 

البحث العلمي
ديسمبر-30يناير-6055555555555501

سجل الباحثين وطالب الدراسات 

العليا

عدد ورش العمل حول مهارات 

البحث العلمي
تقرير ورش العملديسمبر-30يناير-4111101

المستهدفمسؤول التنفيذ

التدريب والتطوير األسرياإلدارة

:الـــــمـــــبادرة  

أداة التحققالنتائج المتوقعةالنشاط

اإلنمائيالمحور االستراتيجيعدد اإلصدارات العلمية اإلرشاديةمؤشر األداء االستراتيجي

األثر المطلوب الجهات المعنية والمختصينالفئة المستهدفة

المرجع األول لقضايا األسرة ، واإلسهام في طرح أفضل الحلول االستراتيجية في 

تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتعلقة باألسرة، وتأهيل أفضل الكفاءات من 

المختصين

الهدف االستراتيجي
إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء 

التشريعات واألنظمة األسرية
2سرمز الهدف

االرتباط بالتحول 

2020الوطني 

دعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير 

المحتوى المحلي
         -                       الموازنة المالية

مركز استطالع رأي األسرة

المساهمة في زيادة عد المختصين 

المؤهلين في مجال التنمية األسرية

تاهيل الباحثين األسريين 

بمهارات البحث األسري

دراسة قياس أثر خدمات 

2018الجمعية للعام 

تحليل المناهج األسرية في 

الجامعات والمدارس

دراسة أسباب التعدد في 

الزواج وآثاره

دراسة الخارطة الحرارية 

الحيتاجات األسر بمنطة مكة 

المكرمة

نسخ من الدراسات والبحوث والتي 

تمت

عدد الدراسات األسرية التي 

تمت
المساممة في بناء التشريعات األسرية

اإلرشاد البحثي للباحثين 

وطالب الدراسات العليا

1

1

1

1

1

1

مكتب خارجي

الفريق البحثي

مركز األمير مشعل بن 

ماجد

الفريق البحثي

الفريق البحثي

دراسة المؤشر الوطني 

للطالق

واقع إحصاءات الطالق )

(بالمملكة العربية السعودية

دراسة المؤشر الوطني 

لرفاهية وجودة الحياة لألسرة 

السعودية

إبراهيم جاللين. د

الفريق البحثي

رواتب وأجور

اإليجار

مؤشر األداء التشغيلي

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
الموازنة 

التقديرية



مستفيدة 7482

خدمة 7482

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

كشوفات األسماء1300109109108108108108108108110108108108 المستفيدين من الخدمات1-1س

تقارير الدورات52554444454544 عدد الدورات المقدمة3-1س

القياس القبلي والبعدي%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

نتائج استبانات الدورات%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

كشوفات األسماء575505050472850505050505050 المستفيدين من الخدمات1-1س

تقارير الدورات23222212222222 عدد الدورات المقدمة3-1س

القياس القبلي والبعدي%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

نتائج استبانات الدورات%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

كشوفات األسماء550505050252550505050505050 المستفيدين من الخدمات1-1س

تقارير الدورات22222112222222 عدد الدورات المقدمة3-1س

القياس القبلي والبعدي%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

نتائج استبانات الدورات%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

نتائج استبانات الدورات1000909090908080808080808080 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء40444433333333 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

نتائج استبانات الدورات15001201531301600208104105160120120120 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء60466607446566 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

األسر الناشئة

1-سرمز الهدف

االرتباط بأهدف 

التحول الوطني 

2030ورؤية 

تحويل المستفيدات من الضمان والقادرات على اإلنتاج إلى االعتماد على الذات

         -                       الموازنة المالية
تعزيز دور األسرة وقيامها بمسؤولياتها وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية

أكاديمية الحياة لتمكين المرأةاإلدارة

األثر المطلوب الفئة المستهدفة

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

األسر غير المستقرة

وارف لتعزيز القيم واألخالق 

األسرية لدى األبناء
ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياة

غرس القيم وتعزيز قيمة األسرة 

ومكانتها وبنْا شخصية األبناء

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياةتأهيل المقبالت على الزواج

تمكين المقبالت على الزواج 

والمتزوجات بمهارات االالستقرار 

األسري

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياةاألم القائدة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحديات

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز األسر المنفصلة

تمكين السيدات بمهارات القيادة 

األسرية

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياةالتربية الوالدية

 فتاة بمهارات اختيار شريك 150تمكين 

الحياة 

زيادة عدد المستفيدات بمهارات اختيار - 

شريك الحياة

تحسين جودة خدمات التدريب المقدمة

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياةجودة حياة األسرة
تمكين األمهات بمهارات التربية 

والتعامل مع األبناء

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط

الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 

مبادرات تنموية مستدامة

المستهدف ااإلنمائي- العالجي - الوقائي  المحور االستراتيجي
 عدد المستفيدين من البرامج 1-1س

والخدمات
مؤشر األداء حياة لتمكين المرأة :الـــــمـــــــــــــــــبادرة  



نتائج استبانات الدورات557093093093093093092 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء6010101010101 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

نتائج استبانات الدورات6000000300300000000 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء8000044000000 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

نتائج استبانات الدورات1000731305270508071133727212572 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء52555524454454 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

نتائج استبانات الدورات1001099909999999 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء1001099909999999 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

نتائج استبانات الدورات30030253025025252525303030 المستفيدين من الخدمات1-1س

كشوفات األسماء11111101111111 عدد الدورات المقدمة3-1س

تقارير الدورات%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96 نسبة زيادة وعي المستفيدات7-1س

القياس القبلي والبعدي%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95 زيادة نسبة رضا أصحاب المصلحة2-1ص

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياة
زيادة وعي المستفيدات بمهارات 

التربية والتعامل مع األزواج واألبناء

أمسيات رمضان 

مقهى المودة

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياة
زيادة وعي المستفيدات بمهارات 

التربية والتعامل مع األزواج واألبناء

حياة لرائدات األعمال واإلرشاد 

المهني
ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياة

التمكين التقني وتحسين جودة الحياة 

للمستفيدات

 اإلرشاد المهني لبرنامج 

رائدات للألعمال
ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياة

تمكين الفتيات من المهارات الرقمية 

المواكبة

2030 للتحول الوطني ورؤية 

ديسمبرينايرمنسقة أكاديمية الحياةحديث حياة

زيادة نسبة وعي وثقافة الفتيات 

بتحديات سوق العمل واكتساب 

الخبرات

اإليجار والقاعات

رواتب وأجور



مستفيد 19615

خدمة 21110

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

يونيو-30يناير-101نسبة اكتمال أتمتة العمليات
سهولة وصول الخدمات إلى 

المستفيدين
البرنامج اإللكتروني مفعل

تقارير الدوراتديسمبر-31يناير-21101عدد المستفيدين

مخرجات التطبيقديسمبر-31يناير-101نسبة اكتمال المنصة

مخرجات برنامج المستشارديسمبر-31يناير-864080580580580555055055055080580580580501عدد المستفيدين

ملفات المستفيدينديسمبر-31يناير-255021921921921820020020020021821921921901عدد المستفيدين

قائمة االستشارات االلكترونيةديسمبر-31يناير-200016716716716716616616616616716716716701عدد المستفيدين

ديسمبر-31يناير-162512512512512012012012012012512512512501عدد المستفيدين
التقارير الشهرية الصادرة من 

المحاكم

بيانات االختبار في الموقع أسرة4800إجراء المقياس علىديسمبر-31يناير-480040040040040040040040040040040040040001عدد المستفيدين من المقاييس مقاييس مختبر األرسرة
مدير إدارة االستشارات 

األسرية

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

في المجتمع

                   -         

االستشارات األسريةاإلدارة

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  
مبادرات ُجَنة للحماية واإلرشاد 

األسري
المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداء

المستشارين بالمقابلةاالستشارات بالمقابلة

االستشارات اإللكترونية
المستشارين باالستشارات 

اإللكترونية

المصلحين بالمحاكماإلصالح والتحكيم األسري

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

األسر المنفصلة
بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية 

وتحفز قدراتهم اإلبداعية

تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االارتابط ببرنامج 

التحول الوطني

تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات الحكومية 

والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي

االستشارات الهاتفية

المنصة االلكترونية االرشادية 

(شاور)

المستهدف

الربع الثالثالربع الثانيالربع األول

مسؤول التنفيذ

التدريب المتخصص

الموازنة المالية الهدف االستراتيجي

مؤشر األداءالنشاط

تاريخ التنفيذالربع الرابع
الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

أتمتة عمليات االستشارات 

األسرية
إدارة الخدمات المساندة

إدارة التدريب والتطوير 

األسري

المساهمة في خفض نسب الطالق 

وزيادة معدالت االستقرار األسري 

لدى المستفيدين

تقديم الخدمةإنشاء المنصةإدارة الخدمات المساندة

المستشارين بالهاتف



مستفيد 8640

خدمة 9590

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ديسمبر-31يناير-101نسبة تطوير وتحديث السنترال

8640720720720720720720720720720720720720عدد المستفيدين من الخدمات

9590799799799799799799799799799799799799عدد الخدمات المقدمة

%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

تقارير الدورات تطوير أداء المستشارين والمستشارات211عدد الدورات المقدمة

االستشارات األسريةاإلدارة

المشروع
االستشارات الهاتفية عبر هاتف االرشاد االسري 

(920001421)
المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداء

المستهدفمسؤول التنفيذ
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1-سرمز الهدفتمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامةالهدف االستراتيجي
االارتابط ببرنامج التحول 

الوطني

تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاعين 

الخاص وغير الربحي
         -                                     الموازنة المالية

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز قدراتهم اإلبداعيةاألسر المنفصلة

تدريب المستشارين 

والمستشارات

إدارة التدريب والتطوير 

األسري
كل نصف سنة 

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

إدارة الخدمات المساندةتطوير وتحديث السنترال

اإلسهام في خفض معدالت الطالق 

%70بنسبة 
التقارير الدورية  استشارة أسرية 8640 تقديم 

 خدمة9590هاتفية بعدد خدمات 

المستشارين بالهاتف

ديسمبر-31يناير-01
المستشارين بالهاتف

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االستشارات

مؤشر األداءالنشاط

رواتب وأجور

اإليجار



مستفيد 2550

خدمة 2720

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

1800152152151152152151152152151152152151عدد المستفيدين من الخدمات
اإلسهام في خفض معدالت الطالق 

%70بنسبة 
التقارير الدورية

1920160160160160160160160160160160160160عدد الخدمات المقدمة
خفض الصدامات والنزاعات  بين األسر 

المستفيدة
تقارير دورية  

عدد األطفال الذين تم تقديم 

خدمات التهيئة والتدرج وعالج 
تقارير دراسة الحالة 200252525252525252525252525

 نسبة حاالت الصلح بين 

المستفيدين
تقارير الصلح 70%

نسبة رضا المستفيدين%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

200181616181616181616181616عدد المستفيدين من الخدمات

200181616181616181616181616عدد الخدمات المقدمة

نسبة رضا المستفيدين%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

التقارير الدورية200181616181616181616181616عدد المستفدين من الخدمات

تقارير دورية200181616181616181616181616عدد الخدمات المقدمة

نسبة رضا المستفيدين%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

عدد المستفيدين من الخدمات

100
10888888881088

عدد الخدمات المقدمة

200
161616161616201616162016

نسبة رضا أصحاب المصلحة

90%

نسبة رضا المستفيدين

االستشارات األسريةاإلدارة

المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداءاالستشارات األسرية بالمقابلةالمشروع

المستهدفمسؤول التنفيذ
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1-سرمز الهدفتمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامةالهدف االستراتيجي
االارتابط ببرنامج التحول 

الوطني

تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع 

القطاعين الخاص وغير الربحي
0الموازنة المالية

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

األسر المنفصلة
بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز 

قدراتهم اإلبداعية

تقارير جودة الخدمة

المستشارين االسريين

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االرشاد

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

استشارة بالمقابلة 1920تقديم 

 1800عبر مقر الجمعية لعدد 

مستفيد

المستشارين االسريين

ديسمبر-31يناير-01 المستشارين االسريين

االخصائيات النفسيات

   تهيئة أطفال االسر المنفصلة بجودة 

عالية
كل ربع سنة%70%70%70%70ادارة االرشاد

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االرشاد

مؤشر األداءالنشاط

 استشارة نفسية 200تقديم 

واجتماعية وأسرية وتربوية 

المستشار الزائر

المستشارين االسريين

ديسمبر-31يناير-01
خفض الصدامات والنزاعات  بين األسر 

المستفيدة
المستشارين االسريين

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االرشاد

 استشارة بالمقابلة 200تقديم 

 من خالل الموالت التجاريةفي 

المعارض التوعوية والتعريفية 

بالتعاون مع إدارة االتصال 

والتوعية

المستشارين االسريين

ديسمبر-31يناير-01
اإلسهام في خفض النزاعات األسرية 

بين األسر

ارشاد أسري ألسر ذوي 

 100االحتياجات الخاصة 

 خدمة200مستفيد

المستشارين االسريين

ديسمبر-31يناير-01
تأهيل األسر في التعامل مع أبنائهم 

من ذوي االحتياجات الخاصة

تقارير جودة الخدمة

المستشارين االسريين

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االرشاد



عدد المستفدين من الخدمات

100
10888888881088

عدد الخدمات المقدمة

100
10888888881088

تقارير نسبة رضا المستفيدين%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

عدد المستفيدين من الخدمات

150
12121312121212121212125

عدد الخدمات المقدمة

150
12121312121212121212125

نسبة رضا المستفيدين%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

التقارير الدورية تطوير أداء المستشارين االسريين211عدد الدورات المقدمة

مستفيد 1625

خدمة 2000

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

1125949494949393949494949493عدد المستفيدين من الخدمات

1500125125125125125125125125125125125125عدد الخدمات المقدمة

%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

نسبة حاالت الصلح بين 

المستفيدين
70%

500414242414242414242414242عدد المستفيدين من الخدمات

500414242414242414242414242عدد الخدمات المقدمة

%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

%70نسبة حاالت الصلح

توفير األدواتيونيو-30يناير-101عدد مكاتب الصلح

طباعة الدليل ديسمبر-31يناير-01%100نسبة تطوير دليل النمذجة

تقارير الدورات 211عدد الدورات المقدمة

 100دعم ارشادي نفسي لــــ 

(إرشاد جمعي  )مستفيد 

المستشارين االسريين

ديسمبر-31يناير-01
الدعم النفسي لالسر المستفيدة

التقارير الدورية

المستشارين االسريين

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االرشاد

تدريب المستشارين 

والمستشارات

إدارة التدريب والتطوير 

األسري
كل نصف سنة 

االستشارات األسريةاإلدارة

المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداءاإلصالح والتحكيم األسريالمشروع

 استشارة أسرية 150تقديم 

للحماية من العنف

المستشارين االسريين

ديسمبر-31يناير-01
 اإلسهام في خفض حاالت العنف 

األسري

التقارير الدورية

المستشارين االسريين

كل ربع سنة%90%90%90%90ادارة االرشاد

اإليجار

تاريخ التنفيذ

1-سرمز الهدفتمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامةالهدف االستراتيجي
االارتابط ببرنامج التحول 

الوطني

تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات 

الحكومية والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي
         -                                الموازنة المالية

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز األسر المنفصلة

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

كل ربع سنة

كل ربع سنة%70%70%70%70المصلحين

خدمة اصالح 500تقديم  

وتحكيم عبر مكاتبنا في 

 500المحكمة الجزائية لعدد 

مستفيد

محمد الناشري.أإضافة  مكاتب للصلح بالمحاكم

تطوير دليل  نمذجة 

االستشارات االسرية
محمد الناشري.أ

كل نصف سنةجعفر المدني.دتدريب المصلحين االسريين

المصلحين

كل ربع سنة%90%90%90%90المصلحين

كل ربع سنة%70%70%70%70المصلحين

خدمة اصالح 1500تقديم  

وتحكيم عبر مكاتبنا في محكمة 

 1125األحوال الشخصية لعدد  

مستفيد

المصلحين

ديسمبر-31يناير-01

اإلسهام في خفض معدالت الطالق 

%70بنسبة 

التقارير الدورية  لمحكمة األحوال 

الشخصية

المصلحين

%90%90%90%90المصلحين

المصلحين

ديسمبر-31يناير-01

التقارير الدولية للمحكمة الجزائية

رواتب وأجور

رواتب وأجور

اإليجار



مستفيد 1500

خدمة 1500

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

التقارير الدورية1500125125125125125125125125125125125125عدد المستفيدين من الخدمات

1500125125125125125125125125125125125125عدد الخدمات المقدمة

%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

مستفيد 500

خدمة 500

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

التطبيق مفعلسهولة تقديم الخدمات للمستفيدينمارس-31يناير-101نسبة إنجاز تنفيذ التطبيق

500555555555656565656عدد المستفيدين من الخدمات

500555555555656565656 عدد الخدمات المقدمة

تقارير قياس رضا المستفيدين%90نسبة رضا أصحاب المصلحة

الموازنة المالية

المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداءاالستشارات اإللكترونيةالمشروع

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

األسر المنفصلة
بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز 

قدراتهم اإلبداعية

أداة التحققالنتائج المتوقعة

استشارة أسرية 1500تقديم 

الكترونية

المستشارين

ديسمبر-31يناير-01
اإلسهام في مساعدة األسر على حل 

مشكالتها المستشارين

نسبة رضا المستفيدين
سكرتيرة اإلستشارات 

األسرية
كل ربع سنة90%90%90%90%

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

األسر المنفصلة
بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز قدراتهم 

اإلبداعية

االستشارات األسريةاإلدارة

المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداءتطبيق شاورالمشروع

أداة التحققالنتائج المتوقعة

الخدمات المساندةتنفيذ التطبيق

 استشارة نفسية 500تقديم 

واجتماعية وأسرية وتربوية 

(تطبيق شاور)

االخصائيين النفسيين

التقارير الدوريةديسمبر-31أبريل-01
االخصائيين النفسيين

كل ربع سنة%90%90%90االخصائيين النفسيين

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

اإلسهام في مساعدة األسر على حل 

مشكالتها

تاريخ التنفيذ

         -                            الموازنة المالية

الفئة المستهدفة

1-س
االارتابط ببرنامج التحول 

الوطني

تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاعين 

الخاص وغير الربحي

الموازنة 

التقديرية

1-سرمز الهدفتمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامةالهدف االستراتيجي
االارتابط ببرنامج التحول 

الوطني

تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع 

القطاعين الخاص وغير الربحي

االستشارات األسريةاإلدارة

رواتب وأجور

اإليجار

الموازنة 

التقديرية

رمز الهدفتمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامةالهدف االستراتيجي



إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

يناير-31يناير-01%100نسبة إنجاز البوابة اإللكترونية
سهولة حصول المستفيدين على 

الخدمة
البوابة االلكترونية مفعلة

بيانات االختبار في الموقعفبراير-28فبراير-01%100نسبة تطوير البوابة اإللكترونية

بيانات االختبار في الموقعديسمبر-30يناير-4401عدد المقاييس المطورة

بيانات االختبار في الموقعديسمبر-30يناير-4401عدد المقاييس المحكمة

بيانات االختبار في الموقعديسمبر-30يناير-401عدد المقاييس المبرمجة

         -                       الموازنة المالية

الفئة المستهدفة

األسر الناشئة

األثر المطلوب 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودةاألسر المستقرة

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحدياتاألسر غير المستقرة

األسر المنفصلة
بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز قيمهم األسرية 

وتحفز قدراتهم اإلبداعية

االستشارات األسريةاإلدارة

أسرة
4800المستهدفالعالجي- الوقائي المحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداءFamily Labمختبر األسرة المشروع

محمد الناشريبرمجة المقاييس

تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االارتابط ببرنامج التحول 

الوطني

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

تطوير البوابة اإللكترونية 

للمختبر
محمد الناشري

4

المساهمة في تحقيق االستقرار 

األسري

محمد الناشريتطوير مقاييس المختبر

محمد الناشريتحكيم المقاييس

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الهدف االستراتيجي
تطوير خدمات مركز الدعم واإلرشاد األسري بالتكامل مع الجهات 

الحكومية والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي

رواتب وأجور

اإليجار

وليد أسعد بناء بوابة الكترونية للمختبر



اسرة 978

خدمة 72169

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

نسبة إنجاز البرنامج اإللكتروني 

الموحد
يونيو-30يناير-100%01

سهولة حصول المستفيدين على 

الخدمات
البرنامج اإللكتروني مفعل

المقار جاهزة لتقديم الخدمةتجهيز مقار تقديم الخدمةيناير-31يناير-01%100%100نسبة تجهيز المقرات

ديسمبر-31يناير-6565556565565601عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-13052052052052052052052052052052052052001عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-624010101010151010101510101001عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-82362646264626462646264626462646264626462646264626401عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-7516869686968696969686869686901عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-01%25%25%25%25%25نسبة خفض النزاعات الصدامات

الوكاالت التي صدرتديسمبر-31يناير-10598989999998901عدد خدمات التوثيق

ديسمبر-31يناير-21017171817171917171817171901عدد االستشارات القانونية المقدمة
عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

1111عدد الفعاليات المنفذة
المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم
تقارير الفعاليات

15101510--50عدد الدورات التدريبية المقدمة
المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم
تقارير الدورات

األثر المطلوب األسر المنفصلةالفئة المستهدفة
بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد انفصال األبوين يسودها االحترام المتبادل وتعزز 

قيمهم األسرية و تحفز قدراتهم اإلبداعية

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االارتابط ببرنامج 

التحول الوطني
         -                       الموازنة الماليةتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة اإلدارة

:الـــــمـــــــبادرة  
شمل 

لتنفيذ أحكام الرؤية ولزيارة والحضانة
المستهدفالعالجيالمحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداء

عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

 6240تنفيذ خدمة تمكين الرؤيا

 اسرة130خدمة لعدد 

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

تنفيذ خدمة استالم وتسليم 

 اسرة823 خدمة لعدد 75168

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

خفض حدة النزاع بين األسر 

%25المنفصلة 
محمد العمري

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

100%

الموثقين العدليين مستفيد105توثيق عدلي 
سهولة حصول المستفيدين على 

الخدمات األخصائيين القانونيين210استشارات قانونية 

كل ربع سنة سكرتير مراكز شملفعاليات ترفيهية لألبناء

كل ربع سنة إدراة التدريبتدريب المستفيدين

األتمتة اإللكترونية

إدارة الخدمات المساندة

التأثيث وتجهيز المقرات

 65تنفيذ خدمة تسليم الحضانة 

خدمة

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم



أسرة 400

خدمة 33999

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ديسمبر-31يناير-2522222222222301عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-5001عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-240001عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-32501عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-3120001عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-01%25%25%25%25%25نسبة خفض النزاعات الصدامات

ديسمبر-31يناير-1008888888108108801عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-5044444544454401عدد األطفال الذين تم عالجهم

الوكاالت التي صدرتديسمبر-31يناير-5044444544454401عدد خدمات التوثيق

ديسمبر-31يناير-12010101010101010101010101001عدد االستشارات القانونية المقدمة
عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

41111عدد الفعاليات المنفذة
المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم
تقارير الفعاليات

15101510--50عدد الدورات التدريبية المقدمة
المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم
تقارير الدورات

 25تنفيذ خدمة تسليم الحضانة 

خدمة

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم

عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

 2400تنفيذ خدمة تمكين الرؤيا

 اسرة50خدمة لعدد 

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

تنفيذ خدمة استالم وتسليم 

 اسرة325 خدمة لعدد 31200

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

األخصائيين+المدير التنفيذي

إدراة التدريب

 مستفيد100التهيئة والتدرج 
األخصائين النفسيين 

واالجتماعيين

استمارات العالج والتهيئةمساعدة األطفال الرافضين ألبائهم

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

كل ربع سنة سكرتير مراكز شملفعاليات ترفيهية لألبناء

كل ربع سنة 

خفض حدة النزاع بين األسر 

%25المنفصلة 

النشاط

خفض حدة النزاع بين األسر المنفصلةاألثر المطلوب األسر المنفصلةالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االارتابط ببرنامج 

التحول الوطني
         -                       الموازنة الماليةتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارةاإلدارة

المستهدفالعالجيالمحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداء(فرع أ)مراكز شمل :الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

 طفل50عالج الصدمات 
اخصائية اعالج الصدمات 

النفسية

الموثقين العدليين مستفيد50توثيق عدلي 
سهولة حصول المستفيدين على 

الخدمات
األخصائيين القانونيين120استشارات قانونية 

 50تدريب المستفيدين 

مستفيد



أسرة398  

خدمة 22728

إلى منديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ديسمبر-31يناير-4001عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-192001عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-31801عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-3052801عدد الخدمات المقدمة

استمارات الصلح%25%25%25%25%25نسبة خفض النزاعات والصدامات

مساعدة األطفال الرافضين ألبائهمديسمبر-31يناير-10044444412121313131301عدد الخدمات المقدمة
عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

ديسمبر-31يناير-4033333344344301عدد خدمات التوثيق

ديسمبر-31يناير-6033333377777701عدد االستشارات المقدمة

ديسمبر-31سبتمبر-40202001عدد الدورات التدريبية المقدمة
المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم
تقارير الدورات

األخصائيين+المدير التنفيذي

مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارةاإلدارة

المستهدفالعالجيالمحور االستراتيجيعدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداء االستراتيجيمكة والطائف (ب)مركز شمل فرع :الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

40

عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
 الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الول

التقديرية
أداة التحقق النتائج المتوقعة

خفض حدة النزاع بين األسر المنفصلةاألثر المطلوب األسر المنفصلةالفئة المستهدفة

تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات تنموية مستدامةالهدف االستراتيجي
االارتابط ببرنامج 

التحول الوطني
         -                       الموازنة الماليةتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم

تنفيذ خدمة تمكين الرؤيا  

 أسرة40 خدمة لعدد 1920

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

تنفيذ استالم وتسليم 

 أسرة318خدمة لعدد 30528

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

خفض حدة النزاع بين األسر 

%25المنفصلة 
كل ربع سنة 

ديسمبر-31يناير-151501
  40تنفيذ خدمة تسليم الحضانة

خدمة
عدد الخدمات المقدمة

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية
55

 مستفيد100التهيئة والتدرج 
األخصائين النفسيين 

واالجتماعيين

سهول حصول المستفيدين على الموثقين العدليينمستفيد40توثيق عدلي 

الخدمة

عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم األخصائيين القاونيين60استشارات قانونية 

  40تدريب المستفيدين

مستفيد
إدراة التدريب



 أسرة 180

خدمة 15442

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ديسمبر-31يناير-192001عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-18001عدد األسر المستفيدة

ديسمبر-31يناير-1344001عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-01%25%25%25%25%25نسبة خفض النزاعات والصدامات

استمارات العالج والتهيئةمساعدة األطفال الرافضين ألبائهمديسمبر-31يناير-1722122122122101عدد الخدمات المقدمة

ديسمبر-31يناير-1511211112112101عدد خدمات التوثيق

ديسمبر-31يناير-3023232232323301عدد االستشارات المقدمة

سبتمر31يناير-20101001عدد الدورات التدريبية المقدمة
المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم
تقارير الدورات

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة اإلدارة

المستهدفالعالجيالمحور االستراتيجيغدد المستفيدين من الخدماتمؤشر األداءجدة- مكه  (ج)مراكز شمل الفرع :الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

خفض حدة النزاع بين األسر المنفصلةاألثر المطلوب األسر المنفصلةالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تمكين وإرشاد وتوعية األسرة عبر مبادرات 

تنموية مستدامة
1-سرمز الهدف

االارتابط ببرنامج 

التحول الوطني
         -                       الموازنة الماليةتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة

 مستفيد20التهيئة والتدرج 
األخصائين النفسيين 

واالجتماعيين

سهولة حصول المستفيدين على الموثقين عدليين مستفيد15توثيق عدلي 

الخدمة

عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم األخصائيين القاونيين30استشارات قانونية 

 20تدريب المستفيدين 

مستفيد
إدراة التدريب

 1920تنفيذ خدمة تمكين الرؤيا 

 خدمة

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

المساهمة في إيجاد بيئة آمنة 

ومستقرة إللتقاء األبناء مع أبائهم

عدد ملفات المستفيدين الذين تم 

تقديم الخدمة لهم

 13440تنفيذ استالم وتسليم 

 أسرة180خدمة لعدد 

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

موظفي وموظفات 

المكاتب األمامية

خفض حدة النزاع بين األسر 

%25المنفصلة 
األخصائيين+المدير التنفيذي



المستهدف
 تغريدة ونشرة 848

وخبر تقرير

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

عدد النشرات اإللكترونية 

البريدية الداخلية والخارجية
عدد النشرات االلكترونية المرسلةديسمبر-31يناير-1211111111111101

عدد تقارير األنجار األسبوعي 

التي تم نشرها
ديسمبر-31يناير-4844444444444401

عدد  تقارير اإلنجاز األسبوعي 

المرسلة

عدد تقارير األنجار الشهري التي 

تم نشرها
عدد تقاير اإلنجاز الشهري المرسلةديسمبر-31يناير-1211111111111101

عدد تقارير األنجار الربعية التي 

تم نشرها
عدد تقارير اإلنجاز الربعية المرسلةديسمبر-31يناير-401

تحليل زيادة عدد المتابعينزيادة االنتشار في المجتمعديسمبر-31يناير-10000083338333833483338333833483338333833483338333833401عدد المتابعين الجدد

عدد اللقاءات التي تم المشاركة 

بها
ديسمبر-31يناير-1211111111111101

التعريف بالجمعية وخدماتها وإبراز 

دورها والخدمات التي تقدمها 

للمجتمع والفرد

تقرير ختامي

ديسمبر-31يناير-1211111111111101عدد النشرات الداخلية
ضمان إطالع كافة العاملية على ما 

تقدمه الجمعية من خدمات
تقرير التواصل الداخلي

ديسمبر-31يناير-24020202020202020202020202001عدد األخبار الصحفية المنشورة

ديسمبر-31يناير-1211111111111101عدد اللقاءات التليفزونية

عدد األخبار المنشورة على 

مواقع التواصل االجتماعي 

والموقع اإللكتروني للجمعية 

وقناة اليوتيوب

ديسمبر-31نوفمبر-52043434443434443434443434401
زيادة االهتمام بقضية األسرة لدى 

المانحين من األفراد
التقرير الصحفي

الهدف االستراتيجي
تعظيم األثر على المستفيدين و تحقيق رضا 

أصحاب المصلحة
         -                       الموازنة الماليةتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمقاالرتباط بالتحول الوطني 1-صرمز الهدف

اإلتصال والتوعية اإلدارة

اإلنمائي- العالجي - الوقائي المحور االستراتيجينسبة رضا أصحاب المصلحةمؤشر األداء االستراتيجيغراس المودة:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

بناء وتحسين الصورة الذهنية للجمعيةاألثر المطلوب ذوي المصلحة الفئة المستهدفة

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

التواصل مع ذوي المصلحة عبر 

تزويدهم بالنشرات اإللكترونية 

البريدية التوعوية وتقارير اإلنجاز 

الألسبوعية والشهرية والربعية

نادية لقمان

نادية لقمان

نادية لقمان

1111نادية لقمان

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

تحسين الصورة الذهنية للجمعية مع 

ذوي المصلحة

التقرير الصحفي

عبدالله الفيفي

التعريف بالجمعية وأنشطتها 

ومباردتها عبر وسائل التواصل 

االجتماعي والموقع اإللكتروني 

للجمعية وقناة اليوتيوب 

واإللكترونية

نادية لقمان

زيادة أعداد المتابعين على 

وسائل التواصل االجتماعي
نادية لقمان

(ديوانية المودة)

ديوانية المهيدب 

ديوانية الفوزان

ديوانية خوجة

ديوانية سعيد شعبان

 MBOاللقاء الشهري لجمعية 

عبدالله الفيفي

نادية لقمانالتواصل الداخلي

نشر أخبار الجمعية وخدماتها 

والفاعليات التي تنفذها 

وتشارك بها والظهور اإلعالمي 

عبر المشاركات في اللقاءات 

التليفزيونية واإلذاعية

عبدالله الفيفي

التعريف بالجمعية وأنشطتها

رواتب وأجور

اإليجار



أسرة 250000المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

الفيلم منشور101/01/1931/03/19عدد الحلقات التي تم انتاجها

الدليل منشور101/01/1931/01/19

الدليل منشور101/04/1930/04/19

عدد حلقات اليوتيوب األسرية 

المنتجة
الحقات منشورة على اليوتيوب41111

الحلقات مسجلةيونيو-30أبريل-44401عدد الحلقات التي تم إذاعتها

الحقات مذاعة على اليوتيوب41111عدد الحقات المذاعة

نشرات اإلنفوجرافيك المنشورة30333322322322عدد صور التعريف بالمبادرة

مقاطع الفيديو30333322322322عدد مقاطع الفيديو التوعوي

نسخ من الراسائل المر سلة25000208320832083208320832083208320832084208420842084عدد الرسائل التوعوية المرسلة

عدد نشرات اإلنفوجرافيك 

التوعوية
30332332322322

تقارير متابعي مواقع التواصل 

االجتماعي

االتصال والتوعيةاإلدارة

اإلنمائي- العالجي - الوقائي المحور االستراتيجينسبة زيادة وعي المستفيدين من مؤشر األداء االستراتيجياإلنتاج اإلعالمي التوعوي:الـــــمــــــــــبادرة  

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم األثر المطلوب األسر المنفصلة- األسر غير المستقرة - االسر المستقرة - األسر الناشئة الفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
االسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة 

من خالل مبادرات تنموية مستدامة
         -                       الموازنة الماليةتطوير حمالت توعوية لوقاية المجتمع من العنف األسرياالرتباط بالتحول الوطني1-سرمز الهدف

نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية 

األسرة واستقرارها

كل ربع سنةعبد الله الفيفياألسرة تيوب

عبدالله الفيفيmb fmحلقات إذاعية عبر 

كل ربع سنةنادية لقمان(اقلب الصفحة)بودكاست 

التوعية عبر وسائل التواصل 

االجتماعي

نادية لقمان

ديسمبر-31يناير-01

نادية لقمان

نادية لقمان

نادية لقمان

1

بناء دليل األسرة التوعوي 

2نادية لقمانعدد األدلة المنجزة

بناء دليل األسرة الترفيهي

رواتب وأجور

اإليجار

عبد الله الفيفيانتاج فيلم أبو مودة 



أسرة 250000المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

الفيلم معتمدمارس-31يناير-01%100نسبة إنجاز الفيلم

الموقع اإللكتروني مترجممارس-31يناير-01%100نسبة إنجاز ترجمة الموقع

الكتيب مطبوعفبراير-28يناير-100001عدد الكتيبات المطبوعة

         -                                     الموازنة الماليةتطوير حمالت توعوية لوقاية المجتمع من العنف األسرياالرتباط بالتحول الوطني1-سرمز الهدف

االتصال والتوعيةاإلدارة

اإلنمائي- العالجي - الوقائي المحور االستراتيجينسبة زيادة وعي المستفيدين من برنامج التوعية األسريةمؤشر األداء االستراتيجياإلنتاج اإلعالمي التعريفيالـــــمـــــــــــــــــبادرة 

جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمعاألثر المطلوب األسر المنفصلة- األسر غير المستقرة - االسر المستقرة - األسر الناشئة الفئة المستهدفة

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

عبد الله الفيفيانتاج فيلم عن الجمعية

نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية 

األسرة واستقرارها

ترجمة محتوى الموقع 

اإللكتروني
عبد الله الفيفي

عبدالله الفيفيطباعة كتيب الجمعية التعريفي

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

100%

100%

1000

رواتب وأجور

اإليجار

الهدف االستراتيجي
االسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل مبادرات 

تنموية مستدامة



معرض 12المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ديسمبر-31يناير-1101

يناير-31يناير-1101

ديسمبر-31يناير-1211111111111101

يونيو-05مايو-1105

أسرة 2000المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

نسبة إنجاز معايير إسعاد 

المستفيدين
دليل المعايير منشوريناير-30يناير-100%100%01

تقارير الدوراتيناير-30يناير-626201عدد العاملين الذين تم تدريبهم

تقارير تقديم الخدمةديسمبر-31يناير-01%100نسبة تطبيق دليل المعايير

تقارير الرد على المكالماتديسمبر-31يناير-01%100نسبة الرد على المكالمات

تقارير مركز العناية بالمستفيدين%95نسبة رضا المستفيدين

-الموازنة الماليةتطوير حمالت توعوية لوقاية المجتمع من العنف األسرياالرتباط بالتحول الوطني1-سرمز الهدف                                       

االتصال والتوعيةاإلدارة

اإلنمائي- العالجي - الوقائي المحور االستراتيجينسبة زيادة وعي المستفيدين من برنامج التوعية األسريةمؤشر األداء االستراتيجيالمهرجانات والفعاليات والمعارض:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

زيادة الوعي العام األفراد واألسرة والمجتمع بقضية األسرة وأهمية األستقرار األسرياألثر المطلوب األسر المنفصلة- األسر غير المستقرة - االسر المستقرة - األسر الناشئة الفئة المستهدفة

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

حفل تدشين مبادرات المودة 

الجديدة

عدد المعارض والملتقيات

عبدالله الفيفي

زيادة الوعي العام األفراد واألسرة 

والمجتمع بقضية األسرة وأهمية 

األستقرار األسري

تقارير التنفيذ والمشاركة

عبدالله الفيفيمهرجان األسرة الرقمية

عبدالله الفيفيالمعارض التفاعلية

عبدالله الفيفيالملتقى الرمضاني

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

رواتب وأجور

اإليجار

الهدف االستراتيجي
االسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل مبادرات تنموية 

مستدامة

االتصال والتوعيةاإلدارة

اإلنمائي- العالجي - الوقائي المحور االستراتيجينسبة رضا أصحاب المصلحةمؤشر األداء االستراتيجيمركز إسعاد المستفيدين:الـــــمــــــــبادرة  

األثر المطلوب األسر المنفصلة- األسر غير المستقرة - االسر المستقرة - األسر الناشئة الفئة المستهدفة
جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

في المجتمع

الهدف االستراتيجي
 وتحقيق رضا تعظيم األثر على المستفيدين

أصحاب المصلحة
         -                       الموازنة الماليةتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمقاالرتباط بالتحول الوطني1-سرمز الهدف

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

بناء دليل معايير إسعاد 

المستفيدين
عبد الله الفيفي

تدريب فريق العمل على 

تطبيق دليل المعايير
االخصائيين االجتماعيين

تطبيق دليل معايير إسعاد 

المستفيدين

تقييم فاعلية الخدمة
أخصائيات مركز العناية 

بالمستفيدين

100%

رواتب وأجور

اإليجار

95%95%95%95%

100%

كل ربع سنة

تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة 

وفاعلية

الرد على مكالمات المستفيدين 

من خالل مركز العناية 

بالمستفيدين

أخصائيات مركز العناية 

بالمستفيدين



أسرة 2000المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

الشراكات المبرمة يناير-30يناير-101001عدد الشراكات المبرمة

نسخ من دراسات الحاالتديسمبر-31يناير-200018218218218218218218218218218118101عدد الدراسات التي تمت

تقارير تقديم الخدمةديسمبر-31يناير-200018218218218218218218218218218118101عدد المستفيدين من الخدمات

         -                       الموازنة الماليةتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمقاالرتباط بالتحول الوطني1-سرمز الهدف

االتصال والتوعيةاإلدارة

مؤشر األداء االستراتيجيمركز الخدمات االجتماعية المتكاملة:الـــــمــــــــبادرة  
عدد المستفيدين من الخدمات 

االجتماعية المتكاملة
اإلنمائي- العالجي - الوقائي المحور االستراتيجي

األثر المطلوب األسر المنفصلة- األسر غير المستقرة - االسر المستقرة - األسر الناشئة الفئة المستهدفة
جيل من األسر الواعية ، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم 

في المجتمع

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

إقامة شراكات مع المؤسسات 

والجميعات
عبد الله الفيفي

المساهمة في تمكين األسر 

المستفيدة

دراسة حاالت المستفيدين 

الطالبين للخدمة

تقديم الخدمة للمستحقين

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

رواتب وأجور

اإليجار

االخصائيين االجتماعيين

الهدف االستراتيجي
 وتحقيق رضا تعظيم األثر على المستفيدين

أصحاب المصلحة





العاملينالمستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

نسبة تطوير الئحة الموارد 

البشرية وتنظيم العمل
مارس-30يناير-101

فبراير-28يناير-101درجة تطبيق المعايير

41عدد األنشطة الترفيهية
اإلفطار 

السنوي
ديسمبر-31مارس-1101

ديسمبر-31يناير-01%95نسبة رضا العاملين

ايميالت التعميميناير-03يناير-101

شهادات الدورات التدريبيةمارس-30فبراير-518474748474747474747474701

نموذج قياس أثر فاعلية التدريب%80%80%80%80%80نسبة تحسن األداء المهني

أتمتة كافة العمليات واإلجراءاتالمستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

صورة من التحليليناير-13يناير-01

نسخة من التصميمفبراير-04يناير-14

مارس-02فبراير-05

مارس-31مارس-03

أبريل-12أبريل-01

أبريل-27أبريل-13

مايو-09أبريل-28

مايو-20مايو-10

يونيو-04مايو-21

تقرير بنتائج الفحصيونيو-08يونيو-05

يونيو-21يونيو-09

قائمة بالصالحيات واألدواريونيو-29يونيو-22

المنصة مفعلة

وليد أسعد

وليد أسعد

100%

وليد أسعد

وليد أسعد

التصميم البصري لشاشات 

مسؤول التنفيذ

-                                 

بناء بوابة الرعاية الوالدية

بناء بوابة اإلستشارات األسرية

بناء بوابة التعليم والتدريب 

فحص تكامل األقسام ونقل 

الموقع اإللكتروني الذي يربط 

تحديد المستخدمين واألدوار 

إستالم المنصة وتدشينها

مسؤول التنفيذ

تسهيل الخدمات المقدمة 

(بالذكاء اإلصطناعي)للمستفيدين 

البوابات المعتمدة

نسبة ربط البرنامج اإللكتروني 

الموحد

وليد أسعد

وليد أسعد

وليد أسعد

وليد أسعد

وليد أسعد

وليد أسعد

التحليلي النهائي للمنصة و 

وليد أسعد

وليد أسعد

وليد أسعد

يونيو-30

بناء بوابة أكاديمية الحياة 

بناء المقاييس اإللكترونية 

بناء نظام الشكاوى

التقارير والمؤشرات المطلوبة 

2-ل

الخدمات المساندةاإلدارة

اإلنمائيالمحور االستراتيجينسبة تطبيق اللوائح واألنظمةنسبة رضا العاملينمؤشر األداء اإلستراتيجي:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

اإلنمائي

سهولة تقديم الخدمة للمستفيديناألثر المطلوب العاملين- مستفيدي إدارة الرعاية الوالدية-مستفيدي إدارة اإلرشاد األسري - مستفيدي إدارة التعليم والتدريب األسري 

األتمتة اإللكترونية المتكاملة لإلجراءات والعمليات

بناء وتحسين الصورة الذهنية للجمعيةاألثر المطلوب فريق العمل

اإلرتباط بمؤشر التحول 

2020الوطني 

الفئة المستهدفة

المستهدف

تحسين بيئة العمل

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
أداة التحقق

تعميم الخطة التدريبية 

عدد الدورات التدريبية المنفذة للعاملين

وفق خطة التدريب

مؤشر األداء التشغيليالنشاط
الموازنة 

التقديرية
النتائج المتوقعة

الموازنة الماليةالهدف االستراتيجي خلق بيئة عمل أمنه وجاذبة

مؤشر األداء التشغيليالنشاط

الموازنة الماليةالهدف االستراتيجي
تطوير برنامج اليكتروني يحقق الترابط والتكامل بين الخدمات 

وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن بعد
)رمز الهدف 3/ت )

اإلرتباط بمؤشر التحول 

2020الوطني 
رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز الدور والمؤسسات

اإلدارة

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

الفئة المستهدفة

الخدمات المساندة

نبيل البسيسي

نبيل البسيسي

نبيل البسيسي

أخصائي الشؤون 

اإلدارية

أخصائي الشؤون 

اإلدارية

بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واالبداع
رمز الهدف

5-ت

الموازنة 

التقديرية
النتائج المتوقعة

-                             
تطوير  وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات اإلدارية والمالية

متابعة تنفيذ الدورات التدريبية 

للعاملين

قياس أثر فاعلية التدريب

تطوير الئحة الموارد البشرية 

وتنظيم العمل

ارتفاع نسبة رضا العاملين عن بيئة 

العمل

تطبيق معايير أفضل بيئة عمل

األنشطة الترفيهية 

واإلجتماعية لفريق العمل

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

المحور االستراتيجينسبة ربط الخدمات بالبرنامج االلكتروني الموحدمؤشر األداء اإلستراتيجي

نبيل البسيسي

نبيل البسيسي

تاريخ التنفيذ
أداة التحقق

نتائج استبيانات رضا العاملين

إكتساب فريق العمل بالجدارات الالزمة 

لتقديم الخدمة

كل ربع سنة

المستهدف

تطوير وتحسين الخدمات 

والمرافق الداخلية



30المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

موقع المبادرةإطالق مصنة للمبادرةيناير-31يناير-01%100%100نسبة إنجاز موقع المبادرة

نشر الموقع للجهات المعنيةديسمبر-31يناير-1201عدد نشرات التسويق

نشرات التسويق

+

تقارير التواصل

عدد الجهات التي تم تنفيذ 

المبادرة معهم
ديسمبر-31يناير-3033332332222201

استفادة الجهات المعنية من تجارب 

الجمعية
تقارير منصة المبادرة

عدد الجهات التي تقديم 

االستشارات لها
يونيو-30يناير-611111101

تقديم االستشارات بمقابل مالي 

يساهم في خفض هيكل المصروف
عقود تقديم الخدمة مع الجهات

تقارير األداءمعرفة إنجازات المبادرة41111عدد التقارير المصدرة

1المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

نسبة نمذجة منظمة العمل 

المؤسسي
دليل نمذجة العمل المؤسسيفبراير-28يناير-01

نسبة إنجاز تطوير نمذجة 

الخدمات
نمذجة الخدمات المطورةمارس-31فبراير-01

خطة بناء الشراكات المعتمدةأبريل-30مارس-01نسبة إنجاز خطة الشراكات

توثيق التدشينمايو-31مايو-01

رواتب وأجور

اإليجار

إدارة المشاريع والتميزاإلدارة

100%

1

1

رواتب وأجور

وليد الرملي 

+

نادية لقمان

وليد الرملي

المستهدفمسؤول التنفيذ

معرفة

اإليجار

مؤشر األداء االستراتيجي:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  
عدد الجهات التي تم التبادل المعرفي 

معهم
اإلنمائيالمحور االستراتيجي

تقديم استشارات في معايير 

التميز المؤسسي

مؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

وليد الرملي

نمذجة العمل المؤسسي بالجمعية

(فرانشايز)

وليد الرملي

وليد الرملي

األثر المطلوب الجهات المعنية والمختصونالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى 

معايير التميز المؤسسي
4-سرمز الهدف

االرتباط ببرنامج 

التحول الوطني
-الموازنة الماليةتأهيل العاملين في القطاع الثالث                   

الموازنة 

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

الهدف االستراتيجي
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى 

معايير التميز المؤسسي
4-سرمز الهدف

االرتباط ببرنامج 

التحول الوطني
-الموازنة الماليةتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق                   

كل ربع سنةالتقارير

إدارة المشاريع والتميزاإلدارة

مؤشر األداء االستراتيجي:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  
نسبة تنفيذ نمذجة العمل المؤسسي 

بالجمعية
اإلنمائيالمحور االستراتيجي

إطالق المبادرة

تسويق المبادرة بمعدل نشرة 

كل شهر
طول العام 

تنفيذ المبادرة

نمذجة منظومة العمل 

المؤسسي داخل الجمعية

بناء نموذج عمل 

(فرانشايز)

تطوير نمذجة خدمات الجمعية

إعداد خطة لبناء شراكات فاعلة 

تدشين المشروع

مؤشر األداء التشغيليالنشاط
الموازنة تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

إدارة االتصال والتوعية

وليد الرملي

المستهدفمسؤول التنفيذ

100%

المودة بيت خبرة عالمي يسهم في نقل التجارباألثر المطلوب الجهات المعنية والمختصونالفئة المستهدفة



2المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

تقرير بالجوائز2019معرفة جوائز التميز للعام يناير-31يناير-5501عدد الجوائز التي تم حصرها

عدد الجوائز التي سوف يتم 

المشاركة بها
ديسمبر-31يناير-5211101

اختيار الجوائز التي سوف يتم 

المشاركة بها
كشف بالجوائز

درجة مطابقة معايير التميز 

المؤسسي
ديسمبر-31يناير-21101

تطبيق معايير التميز المؤسسي 

والحصول على مكافآت مالية
الجوائز

%97المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

تقرير فرص التحسين%90%90%90%90%90نسبة إنجاز فرص التحسين

عدد اجتماعات فرص التحسين 

الشهرية
اجتماعات فرص التحسينديسمبر-31يناير-1211111111111101

%97%97%97%97%97نسبة إنجاز بطاقة األداء المتوازن

نسبة إنجاز مخرجات الخطة 

التشغيلية
95%95%95%95%95%

نسبة تحقيق معايير حوكمة 

الجمعيات األهلية
نتائج التقييمتطبيق معايير حوكمة الجمعيات األهلية100%

دليل عمليات وإجراءات مطورةفبراير-28يناير-01%100نسبة اكتمال تطوير الدليل
الدليل مطور ومرفوع على الموقع 

اإللكتروني

مارس-31مارس-01%100%100نسبة اكتمال تطوير المنهجية
تصميم المبادرات وفق أحدث 

المنهجيات

المنهجية مطورة ومرفوعه على 

الموقع اإلكلتروني

41111عدد مرات تطبيق المنهجية
المساهمة في بناء الصورة الذهنية 

اإليجابية للجمعية
تقارير قياس رأي ذوي المصلحة

ارتفاع جودة خدمات الجمعيةديسمبر-31يناير-01%95نسبة تحقيق معايير الجودة
نسبة رضا المستفيدين عن جودة 

الخدمات

تقارير مؤشرات األداءقياس مؤشرات أداء الجمعية41111عدد تقارير مؤشرات األداء

اإلنمائيالمحور االستراتيجينسبة تحقيق معايير الجودةمؤشر األداء االستراتيجي

وليد الرملي

متابعة تطوير جودة الخدمات

تطبيق معايير الجودة على الخدمات المقدمة للمستفيدين

الهدف االستراتيجي
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير التميز 

المؤسسي
4-سرمز الهدف

االرتباط ببرنامج التحول 

الوطني
-الموازنة الماليةحوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها                         

المستهدف

وليد الرملي

جوائز التميز

اتقان

100%

95%

رواتب وأجور

اإليجار

الهدف االستراتيجي
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى 

معايير التميز المؤسسي

حصر واختيار جوائز التميز للعام 

2019

متابعة مواعيد المشاركة في 

الجوائز

المشاركة بالجوائز حسب تواريخ 

المشاركة

إدارة المشاريع والتميزاإلدارة

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

رواتب وأجور

اإليجار

إدارة المشاريع والتميزاإلدارة

4-سرمز الهدف
االرتباط ببرنامج 

التحول الوطني

رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز 

والدور والمؤسسات
         -                       الموازنة المالية

اإلنمائيالمحور االستراتيجيدرجة مطابقة معايير التميز المؤسسيمؤشر األداء االستراتيجي:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

الوصول إلى أعلى معايير التميز المؤسسياألثر المطلوب جوائز التميز المؤسسيالفئة المستهدفة

أداة التحققالنتائج المتوقعة مؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الموازنة التقديرية المستهدف مسؤول التنفيذ

مسؤول التنفيذ

كل ربع سنة 

تقارير األداء

أداة التحقق

المتابعة والتقييم

كل ربع سنة 

ارتفاع إنجازات مخرجات الخطة 

التشغيلية

كل ربع سنةتقارير مؤشرات األداء

تطوير دليل العمليات 

واإلجراءات وفق التحديث 

األخير للمبادرات

تطوير منهجية تصميم 

المبادرات وفق الدليل العملي 

للتصميم المتمحور حول 

متابعة تطبيق منهجية قياس 

رأي ذوي المصلحة
كل ربع سنة

100% 100% 100% 100%

كل ربع سنة

متابعة تطبيق معايير حوكمة 

الجمعيات األهلية
كل ربع سنة

مؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

النتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

األثر المطلوب جمعية المودة للتنمية األسريةالفئة المستهدفة



48المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

110101

121111111111110131

411113131

484444444444440131

484444444444440131

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

121111111111110131

100%100%0131

41111

611110128

اإليجار

رواتب وأجور

رواتب وأجور

اإليجار

         -                       الموازنة المالية

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

إنمائيالمحور االستراتيجينسبة رضا أصحاب المصلحةمؤشر األداء االستراتيجيِوَصال:الـــــمـــــــــادرة  

بناء صورة ذهنية للجمعيةاألثر المطلوب الجهات المعنية والمختصونالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا 

أصحاب المصلحة

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

12

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1ص رمز الهدف

المساهمة في االستدامة االقتصادية لخدمات الجمعيةاألثر المطلوب الجهات المعنية والمختصونالفئة المستهدفة

الهدف االستراتيجي
تنمية مصادر دخل ثابتة

للوصول لالستدامة االقتصادية
         -                       الموازنة المالية1م رمز الهدف

أداة التحقق

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

1000000المستهدفإنمائيالمحور االستراتيجيإجمالي اإليراداتمؤشر األداء االستراتيجيتطوير متجر خير المودة:الـــــمـــــــــادرة  

المستهدف
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الموازنة التقديرية النتائج المتوقعةمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط



إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

7500007500000130

750,000

2500002500000130

250,000

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

48480101

155550131

484444444444440131

رواتب وأجور

اإليجار

رواتب وأجور

اإليجار

النشاط

تاريخ التنفيذ

15

0

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

1

المستهدفمسؤول التنفيذ

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1000000

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

(  )

750

(  )

250

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

مؤشر األداء التشغيليالنشاط

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيلي

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

2

3



إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

6330130
4

10,000

6330130

100%0131
100

60131

رواتب وأجور

اإليجار

1

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

18

اشتراكات االستقطاعات 

الشهرية

شراكات التبرع

بباقي الهلالت

smsتنشيط آلية التبرع عبر الـ 

وتسويقها

تسويق المنتجات عبر تطبيقي

كوم. سوق / نون 

مسؤول التنفيذمؤشر األداء التشغيليالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

6

100%



إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

100%01/01/1931/12/19

101/01/1930/09/19

30000007500002500000131

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

دراسة الجدوىمارس-31فبراير-01%100نسبة اكتمال الدراسة

مارس-30يناير-01%100نسبة إنجاز التأسيس

يونيو-30أبريل-01%100%100نسبة إكتمال التأثيث

رواتب وأجور

اإليجار

رواتب وأجور

اإليجار

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

1

6000000

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

إدارة وتشغيل وقف الحياة

شراء أرض الجمعية

(وقف األم)

تسويق التبرع لوقف األم

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

1

100%

المساهمة في االستدامة االقتصادية للجمعيةاألثر المطلوب الجهات المعنية والمختصونالفئة المستهدفة

الموازنة المالية1م رمز الهدفتنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لالستدامة االقتصاديةالهدف االستراتيجي

تنمية الموارد واالستثماراإلدارة

1المستهدفإنمائيالمحور االستراتيجياجمالي إيرادات االستثمارمؤشر األداءمؤسسة خير المودة:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

عمل دراسة جدوى اقتصادية 

عن الخدمات المقدمة
عبد الرحمن زين

تأسيس ذراع تجاري للجمعية يساهم 

في االستدامة االقتصادية

تأسيس مؤسسة خير المودة 

التجارية
عبد الرحمن زين

السجل التجاري الخاص بالشركة

تأثيث مؤسسة خير المودة 

التجارية
الخدمات المساندة

المستهدفمسؤول التنفيذمؤشر األداءالنشاط
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

أداة التحققالنتائج المتوقعةالموازنة التقديرية

100%

100%



تقرير 18المستهدف

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

القوائم االمالية  المعتمدةتقرير محاسب الوزارة28/02/2019يناير-201821101إعداد القوائم المالية للعام 

إصدار تقريرًا ماليًا بشكل شهري 

وربع ونصف سنوي
18112111312113

االلتزام بمعايير الحوكمة والشفافية 

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية
التقارير

المستهدف
تحقيق المعايير بنسبة 

100%

إلىمنديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

اإليجار

رواتب وأجور

اإليجار

رواتب وأجور

الموازنة التقديريةمؤشر األداء التشغيلي
تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

أداة التحققالنتائج المتوقعة

المدير المالي

المدير المالي

المالية

السالمة المالية
مؤشر األداء 

اإلستراتيجي

 إجمالي اإليرادات  المحققة 4-1م

 نسبة المصاريف العمومية 5-1م

4ل رمز الهدفالتحسين المستمر للعمليات والخدمات

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

الفئة المستهدفة

معايير السالمة المالية
التحقق من تطبيق معايير 

السالمة المالية
1

تاريخ التنفيذالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

الهدف االستراتيجي

المساهمة في التحسين الدائم للصورة الذهنيةاألثر المطلوب جمعية المودة للتنمية األسرية 

4ل رمز الهدفالتحسين المستمر للعمليات والخدمات

2018القوائم المالية لعام 

التقارير المالية

اإلدارة

انمائيالمحور االستراتيجي:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

الهدف االستراتيجي

النشاط

الموازنة التقديريةمؤشر األداء التشغيلي أداة التحققالنتائج المتوقعةالمستهدفمسؤول التنفيذ

من معايير السالمة % 100تحقيق 

المالية المعتمدة لدى وزارة العمل
تقرير السالمة المالية

الفئة المستهدفة

المستهدفمسؤول التنفيذ

الماليةاإلدارة

الشفافية المالية
مؤشر األداء 

اإلستراتيجي

 إجمالي اإليرادات  المحققة 4-1م

 نسبة المصاريف العمومية 5-1م
انمائيالمحور االستراتيجي

المساهمة في التحسين الدائم للصورة الذهنيةاألثر المطلوب جمعية المودة للتنمية األسرية 

1المدير المالي

النشاط


