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إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
1505352045

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات104303عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%80%80%

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

تحسين خدمات التدريب المقدمة 

للمستفيدين

نتائج استبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
20007505000750

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات401510015عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة االستقرار األسري 6-1س

لدى المستفيدين
96%96%96%96%96%

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

تحسين خدمات التدريب المقدمة 

للمستفيدين

نتائج استبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
25070606060

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات 102332 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%80%80%

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المختصين الذين تم 1-3س

تنمية قدراتهم
تقرير مدرب25تأهيل 2525000

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
12505003750375

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات503010010 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%0%80%

قياس البعد 

السلوكي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%0%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

الجهات المعنية  والمختصون

األسر المنفصلة

مسؤول التنفيذالمستهدف العام

تمكين المقبلين على الزواج بمهارات 

االستقرار األسري

ديسمبر 31أخصائي التدريب يناير/1

تمكين األباء بمهارات التربية الوالدية

زيادة وعي األباء بأهمية دور األب 

التربوي في األسرة

 طالب750 تدريب 

زيادة وعي الطالب بأهمية األخالق 

والقيم األسرية

الهدف الذكي
الموازنة 

التقديرية
أداة التحقق

المستهدف

 مقبل  2000تأهل و تمكين 

على الزواج بمنطقة مكة 

المكرمة بمهارات استقرار 

األسرة

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
1

01/01/18

01/10/18

 يناير 1

 شاب من الراغبين 150تدريب 

في الزواج بمهارات اختيار 

شريك الحياة عبر معرفة األنماط 

الشخصية ومعايير التوافق 

الزواجي ومقومات الزواج الناجح 

بمنطة مكة المكرمة

فيصل المحياوي

فيصل المحياوي

:المستهدف تعليم وتدريب األسرة

األسر الناشئة

تأهيل أفضل الكفاءات من المختصين

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

رمز الهدف االستراتيجي

الوقائي

تنمية قدارت مختصين في مجال التنمية األسرية وفق 

المعايير المعتمدة

:المحور االستراتيجي 

أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحديات

أسر مؤثرة في استقرار األسرة وسفيرة لرسالة المودة

الهدف االستراتيجي

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

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

اختيار شريك الحياة

30/06/18 01/01/18

فيصل المحياوي

 شاب بمهارات اختيار 150تمكين 

شريك الحياة

30/06/18

التعليم والتدريب االسري

اإلنمائي

اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 

مبادرات تنموية مستدامة

سبتمبر-30يناير-01 1

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

:األثر المطلوب 

المشروع

األسر غير المستقرة

األسر المستقرة

مؤشر األداء
تاريخ التنفيذ

وليد الرملي

النتائج المتوقعة

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

اإلدارة

دورة 188 متدرب 10195

:الفئة المستهدفة 

 طالب باألخالق 1250تمكين 

والقيم األسرية بالشراكة مع 

إمارة المنطقة ضمن فاعليات 

كيف )ملتقى مكة الثقافي 

(نكون قدوة

 أب بمهارات التربية 250تمكين 

مرحلة )الوالدية للمرحلتين 

مرحلة - مرحلة التربية - التنشئة 

بمنطقة مكة الكرمة  (التنمية

وبالشراكة مع إماة المنطقة 

ضمن فعاليات ملتقى مكة 

(كيف نكون قدوة)الثقافي 

31/12/18 01/10/18

31/12/18

ديمسبر 31 المقبلين على الزواج

وارف لتعزيز األخالق والقيم 

األسرية للطالب

ملتقى كيف نكون قدوة )

(بالتعاون مع اإلمارة

التربية الوالدية لألباء

ملتقى كيف نكون قدوة )

(بالتعاون مع اإلمارة



 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
282014109400470

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات 63201 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%0%80%

قياس البعد 

السلوكي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%0%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
8752932910291

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات351211012 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%0%80%

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%0%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1-س

الخدمات
20000100100

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات142066 عدد الدورات المقدمة3-1س

تحسين األداء واإلنتاجية لدى 

الموظفين
80%00%80%80%

تحسين جودة الحياة األسرية 

لدى الموظفين
85%00%85%85%

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%0%95%95%

نتائج استبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
2300575575575575

238555 عدد الدورات المقدمة3-1س

 عدد المختصين الذين تم 1-3س 

تنمية قدارتهم
3501007575100

كشوفات أسماء 

المختصين

تقارير الدورات144334 عدد الدورات المقدمة3-1س

 عدد الشراكات المبرمة 2-3س

الفعالة
63300

الشراكات المعتمدة 

المفعلة

 عدد الساعات التطوعية 3-3س

الممارسة من المختصين داخل 

الجمعية

87502500187518752500

تقارير الدورات 

مرتبطة بأسماء 

المختصين المؤهلين 

حديثًا

 عدد المتدربين ميدانيًا 4-3س

من طالب وطالبات الدراسات 

العليا

2502500
تقارير التدريب 

الميداني

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

نتائج استبيانات 

الدورات

الشركات الصديقة لألسرة

تمكين نزالء السجون بالجوانب 

النفسية واالجتماعية والقيم األسرية

فيصل المحياوي

30/06/18 01/01/18

زيادة وعي المستفيدين بأهيمة 

الترابط األسري

31/12/18

01/10/1831/12/18

 أسرة نحو تطوير ذاتهم 2820توعية 

واستثمار قدراتهم بما يكفل لهم 

تقوية الروابط األسرية وانجاحها بعيدًا 

01/03/18

31/12/18 01/10/18

01/01/18فيصل المحياوي

اخصائي تدريب

مدير المشروع

01/07/18

30/03/18

31/12/18

30/06/18 01/01/18
 زوج بمهارات تساهم في 875 تمكين 

استقرار وجودة الحياة

زيادة وعي المستفيدين بالثقافة 

األسرية والترابط األسري

 موظف وموظفة 200تدريب 

بتعزيز القيم واألخالق في بيئة 

التوازن )العمل من خالل دورات 

إدارة - بين العمل واألسرة 

، وتكون  (ميزانية األسرة

بناء دليل )مخرجات المشروع 

معايير الشركات الصديقة 

لألسرة ، وبناء المنهج التدريبي 

، وبناء نموذج مؤشرات األداء 

(السلوكي 

تأهيل المختصين

 من المختصين 350 تأهيل 

والمختصات في المجاالت التالية 

المدرب - المحكم األسري ): 

- المرشد األسري - األسري 

- طالب الدراسات العليا 

- األخصائي االجتماعي 

الباحث - األخصائي النفسي 

أخصائي المسوخحات - األسري 

مقدمي خدمات تنفيذ - البحثية 

منسق - أحكام الرؤية والزيارة 

 دورة تدريبية 24بإجمالي  (تدريب

 دورات كل ربع6بواقع 

ديسمبر 31يناير/1اخصائي تدريب
  مختص بمهارات التدريب 350 تأهيل  

واإلرشاد االسري

تقارير الدورات

نتائج مؤشرات األداء 

السلوكي

حياة جديدة لنزالء السجون

 نزيل من نزالء 2300تأهيل 

السجون بالجوانب النفسية 

واالجتماعية والمهنية وتعزيز 

القيم األسرية لديهم

 أسرة بمنطقة مكة 2820توعية 

 6المكرمة من خالل إقامة 

ديوانيات على مدار العام

 زوج بمهارات داعمة 875إكساب 

معززة للثقافة األسرية والترابط 

العائلي من خالل دورات 

إدارة - التخطيط األسري )

-الحوار األسري - ميزانية األسرة 

-  التوازن بين العمل واألسرة 

مدة  (إدارة الغضب في األسرة

 ساعات تدريبية4كل دورة 

ديوانية األسرة

األسرة المعرفية

(دورات اليوم الواحد)

 موظف وموظفة بالقيم 200تأهيل 

األسرية وأخلقيات العمل



إلىمن1234

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
1505352045

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات104303 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%0%80%

زيادة وعي المستفيدات بمهارات 

اختيار شريك الحياة

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%0%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
2000500500500500

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات4010101010عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة االستقرار األسري 6-1س

لدى المستفيدين
96%96%96%96%96%

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
25070606060

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات 102332 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%80%80%

زيادة وعي األمهات بأهمية دور 

التربوي التربوي في األسرة

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
500125125125125

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات205555 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
12505003750375

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات503010010 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%0%80%

زيادة وعي الطالبات بأهمية األخالق 

والقيم األسرية

قياس البعد 

السلوكي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%0%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

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

اإلبداعية

اإلنمائي

األسر المنفصلة

 طالبة باألخالق والقيم 750تمكين 

األسرية

المشروع

متدربة 5625المستهدفأكاديمة حياة لتمكين المرأة:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

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 التحديات

:المحور االستراتيجي 

دورة 205

التعليم والتدريب االسرياإلدارة

الهدف االستراتيجي
اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 

مبادرات تنموية مستدامة
1سرمز الهدف االستراتيجي

األسر غير المستقرة

الوقائي

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكي
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

31/12/18

المقبالت على الزواج

 مقبلة  2000تأهل و تمكين 

على الزواج بمنطقة مكة 

المكرمة بمهارات استقرار 

األسرة و مهارات التدبير 

(......الحياكة - الطبخ )المنزلي 

ديمسبر 31 يناير 1سارا القرشي

تمكين المقبالت على الزواج بمهارات 

االستقرار األسري

التربية الوالدية 

لألمهات

ملتقى كيف نكون )

قدوة بالشراكة مع 

(اإلمارة

 أم بمهارات التربية 250تمكين 

مرحلة )الوالدية للمرحلتين 

بمنطقة  (مرحلة التنمية- التربية 

مكة الكرمة بالشراكة مع إماة 

المنطقة ضمن فاعليات ملتقى 

(كيف نكون قدوة)مكة الثقافي 

ديسمبر 31يناير/1أخصائية التدريب

تمكين األمهات بمهارات التربية 

الوالدية

تمكين األمهات بمهارات القيادة 

األسرية

وارف لتعزيز األخالق 

األسرية للطالبات

ملتقى كيف نكون )

قدوة بالشراكة مع 

(اإلمارة

 طالبة باألخالق 1250تمكين 

والقيم األسرية بالشراكة مع 

إماة المنطقة ضمن فاعليات 

كيف )ملتقى مكة الثقافي 

(نكون قدوة

سارا القرشي

01/01/1830/06/18

01/10/1831/12/18
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اختيار شريك الحياة

 فتاة من الراغبين 150تدريب 

في الزواج بمهارات  اختيار 

شريك الحياة عبر معرفة االنماط 

ومعايير التوافق الزواجي 

ومقومات الزواج الناجح بمنطقة 

"مكة المكرمة

سارا القرشي

01/01/1830/06/18
 فتاة بمهارات اختيار شريك 150تمكين 

الحياة

01/10/18

األم القائدة

ملتقى كيف نكون )

قدوة بالشراكة مع 

(اإلمارة

 أم بمهارات القيادة 500تمكين 

األسرية بمنطقة مكة المكرمة 

بالشراكة مع إمارة المنطقة 

ضمن فاعليات ملتقى مكة 

(كيف نكون قدوة)الثقافي 

ديسمبر/30يناير/1هويدا راضي



 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
8752932910291

 زوجة بمهارات تساهم 875 تمكين 

في استقرار وجودة الحياة

كشوفات أسماء 

المستفيدين

351211012 عدد الدورات المقدمة3-1س
 شاب بمهارات اختيار 150تمكين 

شريك الحياة
تقارير الدورات

 نسبة زيادة وعي 7-1س

المستفيدين
80%80%80%80%80%

القياس القبلي 

والبعدي

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
20050505050

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات205555 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
20050505050

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات205555 عدد الدورات المقدمة3-1س

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
20050505050

كشوفات أسماء 

المستفيدين

تقارير الدورات 800200200200200عدد االستشارات المقدمة

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات التدريب المقدمة95%95%95%95%95%

نتائج اسبيانات 

الدورات

برنامج الحياة لإلبداع 

التقني

أخصائية التدريب

التمكين االقتصادي وتحسين جودة 

الحياة األسرية للمستفيدات

تمكين المستفيدات من تطوير 

مشاريعهم على أسس مهنية وعلمية 

سليمة تكو سبب في تطوير ونجاح 

ديسمبر 31

ديسمبر 31
برنامج الحياة لإلرشاد 

المهني

برنامج الحياة للتصميم 

والفنون

 امرأة بمهارات تقنية 200إكساب 

وفنية من خالل الدورات التالية 

دورة -دورة التصميم الغرافيك )

- تصميم االنميشن و األلعاب 

(دورة إنشاء التطبيقات 

أخصائية التدريب

تقديم استشارات مهنية لعدد 

 امرأة في مجال األعمال 200

في الدورات التالية 

إدارة المشاريع الصغيرة و - )

استراتيجية -المتوسطة 

ديسمبر 31

 يناير 01

التمكين االقتصادي وتحسين جودة 

الحياة األسرية للمستفيدات
 يناير 01

 يناير 01

أخصائية التدريب

 امرأة بمهارات 200اكساب 

تصميم األزياء والخياطة و فنون 

الميك آب والكوافير والديكور 

و التصوير الفوتوغرافي عبر 

دورات تخصصية

األسرة المعرفية

(دورات اليوم الواحد)

 زوج بمهارات داعمة 875إكساب 

معززة للثقافة األسرية والترابط 

العائلي من خالل دورات 

إدارة - التخطيط األسري )

-الحوار األسري - ميزانية األسرة 

-  التوازن بين العمل واألسرة 

مدة  (إدارة الغضب في األسرة

 ساعات تدريبية4كل دورة 

سارا القرشي

هويدا راضي
ديسمبر 31 يناير 01

زيادة وعي المستفيدات بالثقافة 

األسرية والترابط األسري

ي
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1سرمز الهدف االستراتيجي

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

 اإلسهام في خفض حاالت الطالق 

والخالفات األسرية
اإلسهام في مساعدة األسر على حل 

مشكالتها

تحسين آلية تشخيص المشكلة72001950170016001950 عدد الخدمات المقدمة2-1س

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين أساليب تقديم االستشارة95%95%95%95%95%

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
1500375375375375

 اإلسهام في خفض حاالت الطالق 

والخالفات األسرية

1500375375375375 عدد الخدمات المقدمة2-1س
اإلسهام في مساعدة األسر على حل 

مشكالتها

تحسين آلية تشخيص المشكلة

تحسين أساليب تقديم االستشارة

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
1820455455455455

1920480480480480 عدد الخدمات المقدمة2-1س

 نسبة حاالت الصلح بين 5-1س

المستفيدين
70%70%70%70%70%

تقارير حاالت الصلح  

في اإلرشاد 

بالمقابلة

 ننسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات اإلرشاد األسري95%95%95%95%95%

نتائج استبانات 

اإلرشاد بالمقابلة

01/01/1831/12/18

تقارير مخرجات 

السنترال

نتائج رضا 

المستفيدين عبر 

السنترال

31/12/18

اإلسهام في خفض معدالت الطالق 

%9بنسبة 

ملفات المستفيدين

الوقائي ، العالجي 
اإلسهام في تمكين وإرشاد األسرة من خالل مبادارت 

تنموية

األسر غير المستقرة

الهدف االستراتيجي:المحور االستراتيجي 

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
النتائج المتوقعة

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

اإلبداعية
األسر المنفصلة

االرشاد واإلصالح والتحكيم االسري اإلدارة

خدمة 12120مستفيد 11545المستهدفاالرشاد واإلصالح والتحكيم االسري:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

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 التحديات

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكيالمشروع
المستهدف

أداة التحقق

سبتمبر-30يناير-01

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

االرشاد الهاتفي 
 استشارة أسرية 6200 تقديم 

 خدمة7200هاتفية بعدد خدمات 

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
62001550155015501550

راضي الحربي

االرشاد االلكتروني 
استشارة أسرية 1500تقديم 

الكترونية
01/01/1831/12/18سميرة النهاري

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
وليد الرملي11

تقارير خدمات 

اإلرشاد اإللكتروني

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

نتائج رضا 

المستفيدين عبر 

الرابط ااإللكتروني

االرشاد بالمقابلة واإلصالح 

والتحكيم االسري

 استشارة بالمقابلة 1920تقديم 

 1820عبر مقر الجمعية لعدد 

مستفيد

محمد الناشري

01/01/18



 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
1125281281282281

1500375375375375 عدد الخدمات المقدمة2-1س

 نسبة حاالت الصلح بين 5-1س

المستفيدين
70%70%70%70%70%

تقارير حاالت الصلح 

بالمحكمة

 نسبة المستفيدين عبر 2-1ل

الشراكات إلى إجمالي 

المستفيدين

25%25%25%25%25%
ملفات المستفيدين 

عبر الشراكات

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات اإلرشاد األسري95%95%95%95%95%

نتائج استبانات 

المحكمة

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
500125125125125

500125125125125 عدد الخدمات المقدمة2-1س

 نسبة حاالت الصلح بين 5-1س

المستفيدين
70%70%70%70%70%

تقارير حاالت الصلح 

بالمحكمة

 نسبة المستفيدين عبر 2-1ل

الشراكات إلى إجمالي 

المستفيدين

25%25%25%25%25%
ملفات المستفيدين 

عبر الشراكات

 ننسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات اإلرشاد األسري95%95%95%95%95%

نتائج استبانات 

المحكمة

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
ملفات المستفيدين30075757575

عدد دراسات الحالة64875757575 عدد الخدمات المقدمة2-1س

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
95%95%95%95%95%

نتائج استبانات 

قياس الرضا

 عدد المستفدين من 1-1س

الخدمات
ملفات المستفيدين10025252525

عدد دراسات الحالة20050505050 عدد الخدمات المقدمة2-1س

 نسبة المستفيدين عبر 2-1ل

الشراكات إلى إجمالي 

المستفيدين

25%25%25%25%25%
ملفات المستفيدين 

عبر الشراكات

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات اإلرشاد األسري95%95%95%95%95%

نتائح استبانات 

قياس الرضا

المساهمة في خفض أثر الصدمات 

النفسية على المستفيدين

 استشارة نفسية 200تقديم 

واجتماعية وأسرية وتربوية 

 100للعائدين من الحرب لعدد 

مستفيد بالشراكة مع القوات 

المسلحة

01/01/1831/12/18

االرشاد بالمقابلة واإلصالح 

والتحكيم االسري

31/12/18

تحقيق اإلصالح بين األسر المستفدية 

%70بنسبة 

ملفات المستفيدين

 خدمة اصالح وتحكيم 500تقديم 

عبر مكاتبنا في المحكمة الجزائية 

 مستفيد500لعدد 

01/01/1831/12/18

تحقيق اإلصالح بين األسر المستفدية 

%70بنسبة 

ملفات المستفيدين

 استشارة بالمقابلة 300تقديم 

في الموالت التجارية من خالل 

المعارض التوعوية والتعريفية 

بالتعاون مع إدارة االتصال 

 مستفيد300والتوعية لعدد 

تأسيس كيانات فرعية لتقديم خدمات 

اإلرشاد واإلصالح األسري

محمد الناشري

 خدمة اصالح 1500تقديم 

وتحكيم عبر مكاتبنا في محكمة 

 1125األحوال الشخصية لعدد 

مستفيد

01/01/18



1سرمز الهدف االستراتيجي

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

24661626261 عدد المستفيدين1-1س

118082950295429502954 عدد الخدمات المقدمة2-1س

%60%60%60%60%60 نسبة رضا المستفيدين2-1ص
نتائج جهاز قياس رأي 

المستفدين

 نسبة خفض الصدامات 3-1س

والنزاعات بين األسر المنفصلة
25%25%25%25%25%

اتفاقات الصلح بين 

األسر المنفصلة

60014400144001440014400 عدد المستفيدين1-1س

5760014400144001440014400 عدد الخدمات المقدمة2-1س

تحسين الخدمات المقدمة%70%70%70%70%70 نسبة رضا المستفيدين2-1ص
نتائج جهاز قياس رأي 

المستفدين

 عدد األطفال الذين تم 4-1س

تقديم خدمات التهيئة والتدرج 

لهم

تقارير الحاالتتحسين العالقة بين األبناء واآلباء576144144144144

تحسين الخدمات المقدمة%70%70%70%70%70 نسبة رضا المستفيدين2-1ص
نتائج جهاز قياس رأي 

المستفدين

 عدد األطفال الذين تم 4-1س

تقديم خدمات العالج عن طريق 

اللعب لهم

576144144144144
تحسين سلوكيات األطفال وعالقتهم 

مع أسرهم
تقارير الحاالت

تحسين الخدمات المقدمة%70%70%70%70%70 نسبة رضا المستفيدين2-1ص
نتائج جهاز قياس رأي 

المستفدين

تحسين العالقة مع المنفذ ضده

بناء عالقة جيدة مع األبناء

مبنى جديد  (1)شراء عدد 

لخدمات الرعاية الوالدية

عدد مباني األصول الثابتة 

المشتراه
11

مدير إدارة خدمات 

الرعاية الوالدية
01/01/1831/03/18

بيئة مكانية أوسع لألطفال 

زيادة األصول الثابتة للجمعية

+ عقد الشراء 

تشغيل المبنى

5075100100أسرة 100 عدد المستفيدين1-1س

 نسبة المستفيدين عبر 2-1ل

الشراكات إلى إجمالي 

المستفيدين

20%20%20%20%20%

78001200180024002400 عدد الخدمات المقدمة2-1س

تحسين الخدمات المقدمة%70%70%70%70%70 نسبة رضا المستفيدين2-1ص
نتائج استبيانات رأي 

المستفيدين

تقارير مصورة

أداة التحقق

سبتمبر-30يناير-01

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

01/01/1831/12/18

31/12/18

تنفيذ خدمة التهيئة والتدرج 

 خدمة576 أسرة  بعدد 72لعدد 
01/01/1831/12/18اخصائية تقديم الخدمة

عالج سلوكيات األطفال عن 

طريق اللعب

تنفيذ خدمة عالج سلوكيات 

األطفال عن طريق اللعب بعدد 

 خدمة576

01/01/18أخصائية تقديم الخدمة

الرعاية الوالدية لألسر المنفصلةاإلدارة

أسرة 705601814 خدمة المستهدفمستقر:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

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

اإلبداعية

الهدف االستراتيجيالعالجي:المحور االستراتيجي 
اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 

مبادرات تنموية مستدامة

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكيالمشروع
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
النتائج المتوقعة

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
وليد الرملي11

يوم ترفيهي مفتوح ألبناء 

األسر المنفصلة بالشراكة مع 

األمانة

تنفيذ يومين ترفيهية  بمعدل 

يوم نصف سنوي
90709070907 عدد المستفيدين1-1س

مدير إدارة خدمات 

الرعاية الوالدية

التوسع في تقديم الخدمة
فتح تشغيل الخدمة في فرع 

المنتزهات و المحكمة الجزائية

مدير إدارة خدمات 

الرعاية الوالدية
01/01/1831/03/18

تأسيس كيانات فرعية لتقديم الخدمة

تخفيض عدد المراجعين على المقر 

الرئيسي للجمعية

ملفات المستفيدين

بيئة أسرية صحية وآمنة لألبناء بعد 

انفصال األبوين يسودها االحترام 

المتبادل وتعزز قيمهم األسرية وتحفز 

قدارتهم اإلبداعية

ملفات المستفيدين

استالم وتسليم

تنفيذ خدمة االستالم 

 أسرة بعدد 600والتسليم لعدد 

 خدمة57600

01/01/1831/12/18

موظفي المكاتب 

األمامية

01/01/1831/12/18

التهيئة والتدرج والعالج باللعب

تمكين الرؤية
تنفيذ خدمة تمكين الرؤية لعدد 

 خدمة11808 أسرة بعدد 246

خفض النزاعات والصدامات بين األسر 

%25المنفصلة بنسبة 
ملفات المستفيدين



2س

1 م

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

 عدد الدراسات 1-2س

االستطالعية األسرية
الدراسة معتمدة11

 عدد الجهات التي تم 2-2س

إرسال الدراسات لها
المراسالت الرسمية22

 عدد الدراسات 1-2س

االستطالعية األسرية
الدراسة معتمدة11

 عدد الجهات التي تم 2-2س

إرسال الدراسات لها
المراسالت الرسمية22

 عدد الدراسات االستطالعية 1-2س

األسرية
الدراسة معتمدة11

 عدد الجهات التي تم إرسال 2-2س

الدراسات لها
المراسالت الرسمية22

 عدد الدراسات االستطالعية 1-2س

األسرية
الدراسة معتمدة11

 عدد الجهات التي تم إرسال 2-2س

الدراسات لها
المراسالت الرسمية22

 عدد الدراسات 1-2س

االستطالعية األسرية
الدراسة معتمدة11

 عدد الجهات التي تم 2-2س

إرسال الدراسات لها
المراسالت الرسمية22

 عدد الدراسات االستطالعية 1-2س

األسرية
الدراسة معتمدة1

 عدد الجهات التي تم إرسال 2-2س

الدراسات لها
المراسالت الرسمية2

 عدد الدراسات االستطالعية 1-2س

األسرية
الدراسة معتمدة11

 عدد الجهات التي تم إرسال 2-2س

الدراسات لها
المراسالت الرسمية22

سبتمبر-30يناير-01

يونيو-30أبريل-01إبراهيم جاللين. د

إعداد إصدار علمي بعنوان  

تجارب عالمية لمؤسسات 

التنمية األسرية

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

إرسال البحث إلى الجهات المعنية

إرسال البحث إلى الجهات المعنيةديسمبر-30أكتوبر-01إبراهيم جاللين. د

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
وليد الرملي11

البحوث والدراسات 

االستطالعية األسرية

إعداد دراسة عن إحصائيات 

الطالق في المملكة بين الواقع 

والمأمول

سبتمبر-30إبراهيم جاللين. د إرسال الدراسة إلى الجهات المعنيةيوليه-01

إعداد بحث استطالعي بعنوان 

دور األسر المنتجة في تخفيف 

أعباء المعيشة

إدارة بحوث وتطوير األسرةاإلدارة

المستهدفِفْكر:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

 دراسة علمية3عدد 

 بحوث استطالعية 4 عدد

 إصدرات علمية4عدد 

 إصدارات إحصائية   36عدد 

 ورش العمل   4عدد 

 باحث60تأهيل 

 خدمة إرشاد بحثي60تقديم 

األثر المطلوب الجهات المعنية والمختصونالفئة 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 االستراتيجياإلنمائي:المحور االستراتيجي 

إعداد بحوث ودراسات تسهم في بناء التشريعات 

واألنظمة األسرية
رمز الهدف االستراتيجي

تنمية قدرات المختصين في مجال التنمية األسرية 

وفق المعايير المعتمدة

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكيالمشروع
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

دراسة علمية بعنوان تتشريعات 

مقترحة حول تأثير قيادة المرأة 

للسيارة في المملكة العربية 

السعودية

يونيو-30أبريل-01إبراهيم جاللين. د

إرسال الدراسة إلى الجهات المعنية 

إلصدار أنظمة وتشريعات متعلقة 

بقيادة المرأة للسيارة بالمملكة

إرسال الدراسة إلى الجهات المعنية

إعداد بحث استطالعي بعنوان 

أثر التخطيط األسري على نمو 

األسرة  خالل الربع األول

مارس-30يناير-01إبراهيم جاللين. د

إعداد بحث استطالعي بعنوان 

تأثير العنف اللفظي على 

سلوك األبناء

سبتمبر-30يوليه-01إبراهيم جاللين. د

إرسال البحث إلى الجهات المعنية 

إلصدار أنظمة وتشريعات متعلقة 

بواقع قضايا الطالق بمحاكم األحوال 

الشخصية

إرسال البحث إلى الجهات المعنيةديسمبر-30أكتوبر-01إبراهيم جاللين. د

إعداد بحث استطالعي بعنوان 

تصنيف المشكالت األسرية 

وفق المتغيرات االجتماعية  

خالل الربع الثاني



إعداد دليل نمذجة اإلرشاد 

تصميم البرامج )األسري 

(اإلرشادية

الدليل معتمد11

إعداد دليل نمذجة خدمات 

اإلرشاد األسري
الدليل معتمد11

إعداد دليل نمذجة األبحاث 

األسرية
الدليل معتمد11

إعداد دليل نمذجة خدمات 

التعليم والتدريب األسري
الدليل معتمد11

اإلسهام في تصحيح اإلحصاءات 

الرقمية عن قضايا األسرة

 عدد اإلحصاءات األسرية 4-2س

الشهرية
ديسمبر-31يناير-01إبراهيم جاللين. د246666

صدور إحصاءات رقمية صحيحة عن 

القضايا األسرية من الجهات المعنية 

(تصميم إنفوجرافيك)

االحصائات الشهرية

إعداد إصدارات علمية إرشادية 

في شكل إنفوجرافيك

 عدد اإلصدارات العلمية 5-2س

اإلرشادية
ديسمبر-31يناير-01إبراهيم جاللين. د123333

صدور إصدارات علمية إرشادية في 

شكل إنفوجرافيك

 إنفوجرافيك 

إصدارات علمية 

إرشادية

 عدد المختصين الذين تم 1-3س

تنمية قدراتهم
6015151515

41111عدد ورش العمل

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصحلة
95%95%95%95%95%

نتائج اسبانات قياس 

الرضا

 عدد خدمات اإلرشاد 6-2س

البحثي لطالب الدراسات العليا
سجل دعم الباحثين6015151515

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

قياس الرضا

تقرير ورش العمل

إبراهيم جاللين. د

 باحًثا وطالب دراسات عليا 60دعم 

بالمراجع والدراسات السابقة 

واالستشارات البحثية

ديسمبر-31يناير-01

 عدد اإلصدارات العلمية 5-2ساإلصدارات العلمية

اإلرشادية
مارس-31يناير-01إبراهيم جاللين. د

نمذجة خدمات الجمعية ونقل تجاربها 

إلى جمعيات التنمية األسرية 

والمختصين

تقارير  اإلحصاءات الرقمية  

لقضايا األسرة

 خدمة بحثية أسرية 60تقديم 

للباحثين وطالب الدراسات 

2018العليا خالل العام 

تأهيل وإرشاد الباحثين 

األسريين وطالب الدراسات 

العليا

 باحًثا وباحثة في 60تأهيل 

شؤون األسرة من طالب 

 (4)الدراسات العليا من خالل 

ورش عمل بحثية

ديسمبر-31يناير-01إبراهيم جاللين. د

تتأهيل باحثين وباحثات في شؤون 

األسرة وطالب الدراسات العليا 

بمهارات البحث العلمي



1ص 

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

عدد النشرات إلكترونية بريدية 

داخلية وخارجية
12333301/01/1831/12/18

عدد النشرات 

اإللكترونية المرسلة

عدد تقارير اإلنجاز األسبوعي 

التي تم نشرها
481212121201/01/1831/12/18

عدد تقارير اإلنجاز 

األسبوعية المرسلة

عدد تقارير اإلنجاز الشهري التي 

تم نشرها
12333301/01/1831/12/18

عدد تقارير اإلنجاز 

الشهرية المرسلة

عدد تقارير اإلنجاز الربعية التي 

تم نشرها
4111101/01/1831/12/18

عدد تقارير اإلنجاز 

الربعية المرسلة

عدد نشرات اإلنفوجرافيك 

التوعوية
4812121212

نشرات 

اإلنفوجرافيك 

المنشورة

20000050000500005000050000عدد األسر التي تمت توعيها

تقارير متابعي 

مواقع التواصل 

االجتماعي

4812121212عدد الرسائل النصية التوعوية
الرسائل النصية 

المرسلة

التغريدات المنشورة2352588588588588عدد تغريدات تويتر التوعية

التعريف بالجمعية وأنشطتها 

ومباردتها عبر وسائل التواصل 

االجتماعي والموقع اإللكتروني 

للجمعية وقناة اليوتيوب 

واإللكترونية

عدد األخبار المنشورة على 

مواقع التواصل االجتماعي 

والموقع اإللكتروني للجمعية 

وقناة اليوتيوب

01/01/1831/12/18أسامة باحسن520130130130130
زيادة االهتمام بقضية األسرة لدى 

المانحين من األفراد
التقرير الصحفي

24060606060عدد األخبار الصحفية المنشورة

123333عدد اللقاءات التليفزيونية

123333عدد المشاركات اإلذاعية

بناء الثقة مع ذوي المصلحة عبر 

التواصل الجيد

التقرير الصحفي
األخبار الصحفية والمشاركات 

التليفزيونية واإلذاعية

نشر أخبار الجمعية وخدماتها 

والفاعليات التي تنفذها 

وتشارك بها والظهور اإلعالمي 

عبر المشاركات في اللقاءات 

التليفزيونية واإلذاعية

التعريف بالجمعية وأنشطتها01/01/1831/12/18أسامة باحسن

التعريف بالجمعية وأنشطتها 

ومبادراتها عبر وسائل التواصل 

االجتماعي

التوعية عبر وسائل التواصل 

االجتماعي

 ألف أسرة عبر 200توعية 

الوسائل اإلعالمية من خالل 

اإلنفوجرافيك التوعوي و 

الرسائل النصية التوعوية 

والتغريدات التوعوية على تويتر 

بأهمية االستقرار األسري

01/01/1831/12/18نادية لقمان
نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية 

األسرة واستقرارها

االتصال والتوعيةاإلدارة

بناء صورة ذهنية للجمعيةالمستهدفوعيالـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة

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

رمز الهدف االستراتيجي

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب 

المصلحة

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكيالمشروع
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

اإلسهام في تمكين وإرشاد وتوعية األسرة من خالل 

مبادرات تنموية مستدامة
1س 

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
وليد الرملي11

الهدف االستراتيجيالمحور االستراتيجي

اإلنمائي

الوقائي

العالجي

سبتمبر-30يناير-01

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

االتصال مع ذوي المصلحة

التواصل مع ذوي المصلحة عبر 

تزويدهم بالنشرات اإللكترونية 

البريدية التوعوية وتقارير اإلنجاز 

الألسبوعية والشهرية والربعية

نادية لقمان

تحسين الصورة الذهينة للجمعية مع 

ذوي المصلحة

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 



154434عدد المعارض التوعوية

153444عدد المعارض التعريفية

14224610/02/1821/03/18عدد المشاركات

1112/05/1808/12/18عدد المسابقات

 عدد المختصين الذين تم 1-3س

تنمية قدراتهم
107107000

44000 عدد الدورات المقدمة3-1س

 عدد المستفيدين من 1-1س

الخدمات
2001505000

45301500 عدد المحاضرات المقدمة3-1س

 نسبة حاالت الصلح بين 5-1س

المستفيدين
تقارير حاالت الصلح%70تحقيق اإلصالح بين األسر بنسبة 70%70%70%00

 نسبة رضا أصحاب 2-1ص

المصلحة
تحسين خدمات اإلرشاد األسري95%95%95%00

نتائج استبيانات 

قياس الرضا

الحملة التوعوية السنوية حي 

بال طالق 

ملتقى كيف نكون قدوة )

(بالشراكة مع اإلمارة

حي بال طالق بالشراكة مع إمارة 

منطقة مكة المكرمة ضمن 

فاعليات ملتقى مكة الثقافي 

 (كيف نكون قدوة)

تأهيل األئمة والخطباء وعمد 

األحياء بمهارات اإلرشاد األسري 

وتقديم خدمات اإلرشاد األسري 

عبر قافلة المودة العلمية 

واإلرشادية باألحياء وتقديم 

محاضرات توعوية أسرية 

اسبوعية من خالل برامج األسرة 

 أسرة وإزكاء 200المعرفية لعدد 

روح التنافس بين األحياء عن 

طريق جائزة الحي المثالي

أسامة باحسن

01/01/1831/01/18

تأهيل وتمكين أئمة المساجد 

والخطباء وعمد األحياء بمهارات 

اإلرشاد األسري

تقارير الدورات

01/01/1816/04/18

توعية وتثقيف المجتمع بأهمية 

األستقرار األسري

+ كشوفات األسماء 

تقارير المحاضرات

إدارة قواعد بيانات ذوي 

المصلحة

حصر وتصنيف وتحديث قواعد 

بيانات ذوي المصلحة
11111دورية تحديث قاعدة البيانات

أسامة باحسن

 +

نادية لقمان

قاعدة البياناتقاعدة بينات لذوي المصلحة منظمة0101/201831/12/18

تقاريراإلسهام في توعية األسرة

المشاركة في األيام العالمية 

األسرية

المشاركة في األيام العالمية 

األسرية للمساهمة في نشر 

أهمية األستقرار األسري

اليوم العالمي للمرأة

(مسابقة عن األم)يوم األم 

أسبوع البريد اإللكتروني

يوم األب

اليوم العالمي للشباب

أسبوع الصداقة

األسبوع العالمي للرضاعة 

الطبيعية

اليوم العالمي للطفولة

يوم المشي للمسنين

يوم البريد العالمي

اليوم العالمي للطفل

اليوم العالمي إلزالة العنف ضد 

المرأة

اليوم العالمي إلذاعة برامج 

األطفال

اليوم العالمي للمطوعين في 

العمل الخيري

نادية لقمان

زيادة الوعي العام األفراد واألسرة 

والمجتمع بقضية األسرة وأهمية 

األستقرار األسري

تقارير المشاركة

المعارض التوعوية والتعريفية

 30التنظيم والمشاركة في 

معرض توعوي تعريفي 

للمساهمة في توعية األسرة 

والتعريف بخدمات الجمعية

01/01/1831/12/18أسامة باحسن



1ص 

1م 

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

 ريال 1.150.000تحصيل مبلغ 

سنويًا

إجمالي إيرادات ( 1-1م  )  

األوقاف
تقرير اإلدارة الماليةتحقيق اإلستدامة االقتصادية01/01/1830/09/18عبدالرحمن زين11500005250052500525000

تسويق وقف واحد مع قناة 

 أشهر3المجد لمدة 
شراء وقف01/02/1830/06/18عبدالرحمن زين2000000002000000000عدد األوقاف التي تم تسويقها

صك الملكية 

الشرعي

 ريال 5.000.000استثمار مبلغ 

في المحافظ اإلستثمارية بعائد 

%5ربح سنوي نسبته 

إجمالي إيرادات ( 1-1م  )  

اإلستثمارات
01/04/1831/12/18أخصائي تنمية الموارد50000000625006250062500

تنمية الموارد المالية المستدامة 

للجمعية
تقرير اإلدارة المالية

103322عدد األعضاء الجدد
اعتماد مجلس اإلدارة 

لألعضاء المسجلين

تقرير اإلدارة المالية100003000300020002000إجمالي قيمة اإلشتراكات

عدد المانحين ( 1-3ل  )  

والداعمين الجدد
52210

إجمالي اإليرادات ( 4-1م  )  

المحققة
5,000,0001,666,6661,666,6661,666,6660

نسبة رضا المانحين ( 2-3ل  )  

والداعمين
95%95%95%95%95%

 عدد الشراكات 1-1ل

اإلستراتيجية
52210

1500375375375375عدد االتصاالت
كشف بنتائج 

االتصاالت

المراسالت الرسمية10001000100010001000عدد الجهات المرسل لها التقرير

قاعدة البيانات محدثة41111تحديث قاعدة البيانات

نسبة رضا المانحين ( 2-3ل  )  

والداعمين
95%95%95%95%95%

نتائج منهجية قياس 

رضا أصحاب المصلحة

اإلستثمار في الصناديق 

والمحافظ اإلستثمارية

تسويق المشاريع على 

المؤسسات المانحة 

والمسؤولية االجتماعية

 مشروع وبرنامج 18تسويق 

للجمعية على المؤسسات 

المانحة والمسؤولية االجتماعية

عضويات  إنتساب بإجمالي 10 

 ريال سنويًا10.000إيراد 

عضوية المودة للجمعية 

العمومية

تقرير اإلدارة المالية

بناء صورة ذهنية جيدة عن الجمعية

بناء الثقة مع المتبرعين والداعمين

30/90/2018

إدارة وقف الحياة واستالم 

اإليجارات

تسويق الوقف عبر قناة المجد

تنمية الموارد واألوقافاإلدارة

الفئة المستهدفة

 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 
R4Eالحصول على شهادة 

الهدف الذكيالمشروع

مليون ريال 5المستهدفالـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة

استدامة الجمعية في تقديم خدماتها للمجتمعاألثر المطلوب الداعمين والمانحين

الهدف االستراتيجياإلنمائيالمحور االستراتيجي

تعظيم األثر على المستفيدين وتحقيق رضا أصحاب 

المصلحة

رمز الهدف االستراتيجي

تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لإلستدامة االقتصادية

أداة التحقق

عبدالرحمن زين

إقناع المؤسسات المانحة 

والمسؤولية االجتماعية بقضة األسرة

توفير إيرادات لمشاريع وبرامج الجمعية

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

1

المستهدف العاممؤشر األداء

المستهدف

مسؤول التنفيذ

الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
النتائج المتوقعة

سبتمبر-30يناير-101
درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
وليد الرملي

عدد شراكات المنح

خدمة كبار المتبرعين

(ِوَصال  )

التواصل مع كبار المتبرعين 

والداعمين عبر االتصاالت 

الهاتفية والتقارير اإللكترونية 

 متبرع 1000بشكل شهري لـ 

وداعم

01/01/1831/12/18عبدالرحمن زين

زيادة أعضاء الجمعية العمومية 

المنتسبين
31/12/18 01/01/18

01/01/18عبدالرحمن زين



55555عدد منتجات المودة ( 1-6ل  )
المنتجات على 

الموقع

عدد المنتجات التي تم ( 2-6ل  )  

بيعها
55555

تقرير من الموقع 

بالمبيعات

التقارير المالية2000000500000500000500000500000العائد من بيع المنتجات ( 3-6ل  )

إجمالي اإليرادات ( 4-1م  )  

المحققة
تقرير اإلدارة المالية500,000125000125000125000125000

الشراكات الموقعة41210عدد الشراكات ( 1-1ل  )

إجمالي اإليرادات ( 4-1م  )  

المحققة
تقرير اإلدارة المالية4800012000120001200012000

الشراكات الموقعة422عدد الشراكات ( 1-1ل  )

تأسيس شركة استثمارية برأس 

 ريال1,000,000مال 

 إجمالي إيرادات 1-1م 

االستثمارات واألوقاف
تنمية موارد مالية مستدامة للجمعية01/01/1831/03/18عبدالرحمن زين11000

السجل التجاري 

واألوراق الرسمية 

للشركة

 ريال خالل شهر 1,000,000جمع 

رمضان المبارك
10000000100000000إجمالي إيرادات الحملة

عبدالرحمن زين

نادية لقمان

أخصائي تنمية الموارد

تقرير اإلدارة الماليةتنمية موارد مالية01/04/1814/06/18

 ذو 10 ريال خالل 500,000جمع 

الحجة
5000000500000إجمالي إيرادات الحملة

عبدالرحمن زين

نادية لقمان

أخصائي تنمية الموارد

تقرير اإلدارة الماليةتنمية موارد مالية01/07/1810/09/18

استقطاع الهلالت والمبيعات

 شركات تجارية 4التعاقد مع 

 ريال سنويًا عبر 500.000لتحقيق 

التبرع بالهلالت واستطاع 

المبيعات

حملة رمضان

تنمية موارد مالية للجمعية

 نموذج لإلستقطاع 12توفير 

 4الشهري وتسويقه لدى 

مؤسسات حكومية وخاصة 

 ألف ريال12وخيرية بدخل شهري 

01/01/1831/12/18 أخصائي تنمية الموارد

تسويق مشاريع وبرامج الجمعية 

للمؤسسات المانحة وإدارة 

المسؤولية االجتماعية بالشركات 

والبنوك

تسويق اإلستقطاع الشهري 

SMSوالتبرع عبر الـ 

تأسيس شركة خير المودة 

لإلستثمار

حملة العشر من ذو الحجة

تنمية موارد مالية للجمعية01/01/1831/12/18أخصائي تنمية الموارد

المنتجات التسويقية لصغار 

المتبرعين عبر خير المودة

تسويق منتجات موقع خير 

المودة عبر مشاهير مواقع 

التواصل االجتماعي بواقع منتج 

لكل شهر

01/01/1831/12/18أخصائي تنمية الموارد



1ت 

3ت

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

عدد الدورات التدريبية (1-1ت)   

المنفذة وفق خطة التدريب
105353535

شهادات حضور 

الدورات

نسبة تحسن األداء (2-1ت)   

المهني لفريق العمل
25%5%5%10%5%

درجات تقييم أداء 

فريق العمل

%40%30%030%100نسبة رضا العاملين (1-5ت) 
ارتفاع نسبة رضا العاملين عن بيئة 

العمل

نسبة رضا أصحاب 

المصلحة

تقارير الطلعاتبيئة عمل محفزة41111عدد الطلعات الترفيهية للعاملين

التقارير الماليةخفض هيكل المصروف

تحسن بيئة العمل
عدد األفكار الجديد 

المطبقة

القيام بمتابعة أعمال الصيانة 

(كل ربع)الدورية لمبنى الجمعية 
فتحي الماحي41111عدد مرات صيانة المبنى

نتائج تقارير المتابعة 

الدورية لصيانة 

المبنى

24060606060عدد مرات الصيانة التقنية

1مدة معالجة األعطال التقنية

القيام بعمل الكشف الدوري 

للسيارات

عدد مرات الكشف الدوري 

فحص السيارات_السيارات 
أوراق صيانة السياراتديسمبر-31يناير-01فتحي الماحي41111

توفير احتياجات اإلدارات من 

القرطاسية وأوراق وأحبار 

الطباعة وفق االحتياج على أن 

تكون مدة توفير االحتياجات 

يومان بحد أقصى

ديسمبر-31يناير-01فتحي الماحي%100%100%100%100%100معدل توفير االحتاجات
توفير وسائل العمل لإلدارات بما 

يساعد في تحقيق المستهدفات

فواتير وتقارير 

المشتريات

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

تطوير المهارات والمعارف 

للعاملين وتحسين بيئة عمل 

محفزة تشجع على اإلبتكار 

واإلبداع

تطوير وتمكين كفاءات العمل 

% 25داخل الجمعية بنسبة 

سنويًا بما يحقق أفضل نتائج 

للمستفيدين ، تدريب وتأهيل 

فريق العمل على المهارات 

والمعارف والجدارات وفق الخطة 

 دورات لكل 3االستراتيجية بعدد 

فرد

أن نكون أنموذج عالمي في التميز المؤسسي واالستدامة 

والحوكمة والشفافية
المستهدف

ميكنة عمليات تقديم الخدمات  

بيئة عمل محفزة تشجع على االبتكار واالبداع

الخدمات المساندةاإلدارة

المعارف والمهارات

األثر المطلوب العاملين وأسرهم والمستفيدينالفئة المستهدفة
بناء وتحسين الصورة الذهنية للجمعية 

(أن نكون أنموذج عالمي في التميز المؤسسي)

رمز الهدف االستراتيجيالهدف االستراتيجياإلنمائي:المحور االستراتيجي 

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

الصيانة

ديسمبر-31يناير-01
المحافظة على آصول الجمعية من 

التآكل

القيام بأعمال الصيانة التقنية 

لألجهزة اإللكترونية و أجهزة 

الحاسب اآللي و التليفونات 

والسيرفر  وماكينات الطباعة 

والتصوير بشكل يومي ، وتتم 

معالجة التحديات التقنية في 

مدة أقصاها يوم عمل وتجديد 

برنامج ميناتيك و برنامج 

الحسابات و الموقع اإللكتروني 

للجمعية و برنامج مؤكد و برامج 

أدوبي الخاصة بالتصميم

وليد أسعد
تقارير المتابعة 

التقنية

المشتريات والقرطاسية

سبتمبر-30يناير-01وليد الرملي1

تطوير برنامج اليكتروني يحقق الترابط والتكامل بين 

الخدمات وسهولة تقديمها للمستفيدين والعمل عن 

بعد

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكيالمشروع
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
1

ديسمبر-31يناير-01نبيل البسيسي

فريق عمل مؤهل لدية الخبرة لتقديم 

الخدمات

 بيئة عمل محفزة تشجع على 

االبتكار
ديسمبر-31يناير-01نبيل البسيسي

عدد األفكار الجديدة (2-5ت)   

المعتمدة
41111



تقديم خدمات الضيافة 

لمنسوبي وضيوف الجمعية

خدمات الضيافة المقدمة 

لمنسوبي و ضيوف الجمعية
ديسمبر-31يناير-01عبد السالم كوتشير24060606060

نظافة المبنى
القيام بأعمل النظافة لمبنى 

الجمعية بشكل يومي
ديسمبر-31يناير-01صديق شنيكال36090909090

التوصيل

نقل الموظفات والمرشدات 

من وإلى الجمعية في نطاق 

مدينة جدة ألعمال الجمعية فقط

ديسمبر-31يناير-01صديق شنيكال22456565656

إنشاء برنامج إلكتروني سحابي 

يخدم إدارة اإلرشاد األسري و 

إدارة التعليم والتدريب األسري

نسبة ربط الخدمات (1-3ت)   

بالبرنامج االلكتروني الموحد
برنامج اليكتروني مفعلديسمبر-31يناير-01وليد أسعد50%10%15%15%10%

نسبة رضا العاملين 

وأصحاب المصلحة

عالقات الموظفين

أتمتة العمليات الداخلية وفق 

نظام الكتروني واحد يربط 

الجمعية بفروعها ومستفيديها

بيئة عمل محفزة وجاذية
نتائج رضا منسوبي 

الجمعية



)رمز الهدف االستراتيجي 2/ص )

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

تطوير وتحديث دليل العمليات 

واإلجراءات للجمعية بنهاية شهر 

يناير

نسبة إنجاز تطوير دليل 

العمليات واإلجراءات
يناير-31يناير-01وليد الرملي11

وضوح العمليات واإلجراءات داخل 

الجمعية

الدليل مطور 

ومرفوع على 

الموقع اإللكتروني

نسبة إنجاز فرص (2-2ص)  

التحسين الداخلية والخارجية
95%95%95%95%95%

تطوير مؤشرات قياس أداء العمليات 

ونتائج المخرجات

عدد اجتماعات متابعة تنفيذ 

فرص التحسين
التحسين والتطوير المستمر للخدمات123333

%95%95%95%95%95نسبة تنفيذ الخطة التشغيلية
تنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة في 

الخطة

نسبة إنجاز إجراءات (4-2ص)  

الخطة التشغيلية
90%90%90%90%90%

درجة مطابقة تنفيذ (6-2ص)  

اإلجراءات
9494949494

مارس-29يناير-01

التقدم لجائزة 

األمير محمد 

بن فهد

 مارس1 

مارس-05مارس-01

التقدم لجائزة 

صيتة لألداء 

االجتماعي

يناير-25يناير-01

سبتمبر-01يناير-20

قياس نتائج رضا أصحاب المصلحة 

كل ربع سنة
ديسمبر-31يناير-01وليد الرملي41111عدد مرات تطبيق المنهجية

كسب تأيد وثقة أصحاب المصلحة 

%90بنسبة 

تقرير منهجية قياس 

رضا أصحاب المصلحة

إعداد تقارير اإلنجاز الشهرية 

والربع سنوية والسنوية
التقارير معتمدةتحديد معدالت اإلنجاز ونسب االنحرافديسمبر-31فبراير-01وليد الرملي123333عدد تقارير اإلنجاز

 20التبادل والنقل المعرفي مع 

جهة ومؤسسة

عدد الجهات التي تم التبادل 

المعرفي معها
ديسمبر-31يناير-01وليد الرملي205555

تبادل أفضل الممارسات واكتساب 

الخبرات في مجال التطوير المؤسسي
الزيارات الموثقة

نشر ثقافة التميز المؤسسي بين 

الجمعيات والمؤسسات
االتفاقات موقعة

المساهمة في خفض هيكل 

المصروف
التقارير المالية

المشاركة في جوائز التميز 

المؤسسي

المشاركة في جوائز التميز 

جائزة السبيعي )المؤسسي 

الخيرية للتميز في العمل الخيري 

- جائزة األمير محمد بن فهد - 

- جائزة صيتة لألداء االجتماعي 

جائزة األمير خالد الفيصل 

والحصول على  (لإلعتدال

جائزتين منهم بحد أدنى

:الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
2

جائزة السبيعي للتميز في 

العمل الخيري

الحصول على الجائزةتطبيق أعلى معايير التميز المؤسسيوليد الرملي

التقدم لجائزة األمير خالد الفيصل لإلعتدال من 

 سبتمبر1 يناير إلى 20تاريخ 

تقارير اإلنجاز

متابعة تطبيق منهجية قياس 

رأي ذوي المصلحة

التبادل والنقل المعرفي

تقديم خدمات التطوير 

المؤسسي للجمعيات 

تمكين )والمؤسسات برسوم 

مؤسسات التنمية األسرية 

من  (2)تقديم الخدمات لعدد 

الجمعيات والمؤسسات

عدد الجهات التي تم تقديم 

الخدمات لها
سبتمبر-30مارس-01وليد الرملي211

التطوير المؤسسي

أن نكون أنموذج عالمي في التميز المؤسسي

الهدف االستراتيجياإلنمائي:المحور االستراتيجي 
بناء منظومة قياس النتائج للوصول إلى أعلى معايير 

التميز المؤسسي

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكيالمشروع
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية
أداة التحققالنتائج المتوقعة

اإلدارة

 للحصول على EFQMاإللتزام بتطبيق معايير التميز المؤسسي 

R4Eشهادة 
المستهدف

 R4Eشهادة 

جائزة محلية أو إقليمية 2عدد 

% 90رضا أحصاب المصلحة بنسبة 

%95رفع كفاءة الخدمات بنسبة 

األثر المطلوب  جمعية المودة للتنمية األسرية الفئة المستهدفة

المتابعة والتقويم
قياس نتائج برامج الجمعية كل 

ربع سنة
ديسمبر-31يناير-01وليد الرملي

تقارير قياس 

مؤشرات األداء 

الربعية

%95رفع كفاءة الخدمات بنسبة 

 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
يناير-01وليد الرملي11 R4Eالحصول على شهادة 

تطوير دليل العمليات 

واإلجراءات

سبتمبر-30

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري



2ص

2م

إلىمن1234

R4Eالحصول على شهادة 

تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي

سرعة ودقة إنجاز جميع 

المعامالت بشكل فوري
ديسمبر-31يناير-01عويض المطيري1111%100إصدار سندات الصرف والقبض

عدم وجود شكوى 

بالتأخير

إنجاز جميع المعامالت بشكل 

يومي

المعامالت البنكية الخارجية 

التحديثات وبيانات الحسابات )

(والشهادات المالية والشيكات

جدول اإلنجازديسمبر-31يناير-01عويض المطيري100%1111

كسب ثقة أصحاب المصلحة 

بالتواصل لتسليم جميع 

الشيكات خالل يوم  عمل واحد

جدول اإلنجازديسمبر-31يناير-01عويض المطيري1111%100تسليم المستحقات للغير

إصدار تقريرًا ماليًا بشكل شهري 

وربع ونصف سنوي
ديسمبر-31فبراير-01عصام العبد4545تقرير 18عدد التقارير المالية

االلتزام بمعايير الحوكمة والشفافية 

لوزارة العمل والتنمية االجتماعية
التقارير

إعداد الموازنة التقديرية وفق 

الخطة التشغيلية المستهدفة
ديسمبر-31أكتوبر-01عصام العبد11إعداد الموازنة التقديرية المعتدة

الموازنة التقديرية 

المعتمدة

ديسمبر-31أكتوبر-01عصام العبد11إعداد القوائم المالية المعتمدة2017إعداد القوائم المالية للعام 
القوائم المالية 

المعتمدة

بناء آلية إلدارة المخاطر والفرص
عدد اآلليات الفاعلة في إدارة 

المخاطر
تبني الجمعية آلليات إدارة المخاطرديسمبر-31أكتوبر-01عصام العبد11

دراسة إدارة المخاطر 

المعتمدة

بناء سياسة تسهم في خفض 

هيكل المصروف
يونيو-30يناير-01عصام العبد11انخفاض معدالت الصرف

هيكل مالي متوازن يحافظ على 

إيرادات الجمعية وأصولها من التآكل

سياسة خفض هيكل 

المصروف معتمدة

 دراسة توضح الفرص 2إصدار 

االستثمارة للجمعية خالل الربع 

الثاني والرابع

ديسمبر-31أكتوبر-01عصام العبد211استثمار الفائض النقدي
تنمية الموارد المالية المستدامة 

للجمعية

دراسات فرص 

االستثمار

المشروع

اإلدارة

المستهدف :الـــــمــــــــــــــــــــــــــــــــبادرة  

المالية

خفض مالحظات المحاسب القانونيديسمبر-31يناير-01عصام العبد11
تقارير المحاسب 

القانوني

R4Eالحصول على شهادة 
 خالل R4Eالحصول على شهادة 

2018العام 

درجة مطابقة معايير (1-2ص)  

التميز المؤسسي
1

أداة التحققالنتائج المتوقعة

تطبيق أعلى معايير التميز 

المؤسسي عبر سرعة اإلنجاز

دراسة وبحث عروض اإلستثمار 

للفائض النقدي

سبتمبر-30يناير-01وليد الرملي1

2017القوائم المالية لعام 

2019الموازنة التقديرية لعام  

خفض هيكل المصروف

دراسة المخاطر المحيطة 

والفرص المتاحة

التقارير المالية

الخدمات المالية اليومية

درجات تقييم األداء 

من طرف 

االستشاري

المراقبة المالية الداخلية
التدقيق واإلفصاح الداخلي  

2018لجميع الحركات المالية 

عدد مالحظات الوزارة التي لم 

يتم التنبيه عليها من اإلدارة 

المالية

100%11

المستهدف العاممؤشر األداءالهدف الذكي
المستهدف

مسؤول التنفيذ
الموازنة تاريخ التنفيذ

التقديرية

تحقيق االستدامة االقتصاديةاألثر المطلوبجمعية المودة للتنمية األسرية

رمز الهدف االستراتيجيالهدف االستراتيجياإلنمائي:المحور االستراتيجي 
تنمية مصادر دخل ثابتة للوصول لإلستدامة اإلقتصادية

تحقيق التميز المؤسسي

الفئة المستهدفة


