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 :مقدمة الجائزة

الخيرية  املنشآتلتميز في العمل الخيري إلى تحقيق رؤية "التميز في العمل الخيري"، بتمكين اتسعى جائزة 

باململكة لالرتقاء بأنظمتها وأدائها وخدماتها ونتائجها، فجاءت هذه الجائزة لتكون أول جائزة للتميز املؤسس ي في 

الخيرية في خدمة شـرائح وفئات املجتمع  املنشآتالعمل الخيري على مستوى اململكة، والتي تهدف إلى تعزيز دور 

 م وأسس التميز املؤسس ي.املختلفة، وذلك عن طريق نشر الوعي بمفاهي

لتميز في العمل الخيري املفاهيم األساسية للتميز املؤسس ي، واعتمدت معايير نموذج القد تبنت جائزة 

التميز، والتي تم وضعها بناء على أفضل املمارسات العاملية، وروعي فيها أن تتضمن خصائص العمل الخيري 

.، وقياس مستو املنشآتولغته؛ وذلك من أجل تقييم 
ً
 ى أدائها، ومقارنتها باملؤسسات املتميزة عامليا

املشاركة في الجائزة، والتي تتكون من أربعة عناصر، هي:  املنشآتوقد تم اعتماد آلية الرادار لتقييم 

املشاركة بتحديد  املنشأةالنتائج، واملنهجية، والتطبيق، واملراجعة والتقييم. وبالتالي يرتكز النموذج على قيام 

املراد تحقيقها كجزء من استراتيجيتها، بحيث يتم تخطيط وتطوير مجموعة متكاملة من املنهجيات  النتائج

وآليات العمل؛ لتحقيق األهداف الحالية واملستقبلية املطلوبة، على أن يتم تطبيق املنهجيات بطريقة منتظمة؛ 

 ؛ بغرض التطوير والتحسين املستمر.لضمان التنفيذ، ويتبعها تقييم وتحسين املنهجيات املطبقة، والتعلم منها

هذا، وقد تم إجراء عملية التقييم بكل حرفية ومهنية، ومرت بمراحلها الثالث، وهي: التقييم الفردي، 

 للمنشآتثم التقييم التوافقي بين أعضاء فريق التقييم، ثم اكتملت عملية التقييم بمرحلة الزيارات امليدانية 

قصوى؛ وذلك ملنح الفرصة األكبر ملقيمي الجائزة لالستيضاح، واالطالع الفعلي املشاركة، والتي أعطيت أهمية 

إلبراز كل ما لديها، والذي لم تتمكن  للمنشآت، وإعطاء الفرصة املنشآتعلى أنظمة وإجراءات ومنهجيات ونتائج 

 بإبرازها. املنشأةمن تضمينه ملف املشاركة، وتقديم األدلة اإلضافية التي ترغب 

، بل تهدف إلى مساعدة املنشآتد على أن هذه الجائزة ال تهدف إلى مجرد خلق املنافسة بين وهنا نؤك

بوضع  املنشأةالخيرية للتعرف على نقاط القوة؛ حتى يتم تعزيزها، وفرص التطوير والتحسين؛ لتقوم  املنشآت
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اإلجراءات التصحيحية والخطط املالئمة؛ لتتمكن من تطوير أدائها بشكل مستمر، من خالل ثمرة الجائزة 

على مستوى التطور الذي حققته، مقارنة  املنشأةالكبرى، وهي التقرير التعقيبي. كما وتهدف الجائزة إلى تعريف 

 تسعى إلى نقل أفضل التجار  املنشآتبأداء 
ً
ب واملمارسات التي يتم التعرف عليها أثناء الخيرية األخرى، وأيضا

 األخرى، وتعميمها. املنشآتعمليات التقييم؛ ليتم االستفادة منها من قبل 

، تود أمانة الجائزة التأكيد على أن كافة مراحل التقييم تمت وفق أحدث املعايير العلمية واملهنية 
ً
وختاما

 لحيادية والسرية. العاملية، وضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية وا

املشاركة، وفرق عملها، وفرق التقييم والتحكيم، بالشكر  املنشآتكما تتقدم أمانة الجائزة إلى كافة 

(. م2018ه|1439لتميز في العمل الخيري )الجائزة  الثالثةوالتقدير واالمتنان؛ على جهودهم في إنجاح الدورة 

لشامل للجمعيات الخيرية، بما يعود نفعه على املجتمع في وطننا وهللا نسأل أن يكلل جميع هذه الجهود بالتطوير ا

 الغالي.

 إدارة الجائزة
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 امللخص التنفيذي:

ـــــرية بمنطقة مكة املكرمة  ــ ــ ــ ـــــت عام جمعية املودة للتنمية األســـ ــ ــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــ ــ وهي جمعية تنموية غير ربحية  ،م 2003تأســ

ـــالح وإرشـــــــاد  متخصـــــــصـــــــة في تعليم وتدريب ــ ـــــرة عبر وإصــ مبادرات تنموية مســـــــتدامة تســـــــهم في تقوية وتوعية األســ

وبعد الزيارة امليدانية  ،التقييموبعد االطالع على تقرير الجمعية وتقييمه من فريق  ،روابط األســـــــــرة واســـــــــتقرارها

ـــــج :هي أبرز نقاط القوة كانت الجمعيةملقر التي تمت  ــ ـــــة بالجودة  والبرامجع قيادة الجمعية املشـــــــــاريع يتشــ ــ الخاصــ

ـــ ي من خالل ـــلت الجمعية ،إدارة التميز املؤســــــســــــ ي في الجمعية اســــــتحداث وتحقيق التميز املؤســــــســـ على  وقد حصـــ

وإلدارة املعلومات واملعرفة أنشـــــــأت الجمعية  ،EFQMاألوروبية للجودة من املنظمة C2Eشـــــــهادة ملتزمون بالتميز 

ـــــرة إدارة ــ ــ ــ ـــــت قيادة  كما ،بحوث وتطوير األسـ ــ ــ ــ ـــاركة في عدة جوائز مثلحرصـ ــ ــ ــ ــ جائزة الشــــــــــــارقة  :الجمعية على املشـ

ـــــر  ،جائزة املشـــــــروعات الرائدة على مســـــــتوى دول الخليج :والفوز بعدد من الجوائز مثل ،للتطوع وعملت على نشــ

  .ألعمالهانمذجة الأفضل املمارسات من خالل 

ـــتراتيجي،بنى قيــــادة الجمعيــــة مفهوم التخطيط تت ــ ــ ــ ــ ودليــــل  التغيير،وروعي في ذلــــك التعــــامــــل مع دليــــل إدارة  االســـ

ـــــرة بمنطقـة مكـة املكرمـة، احتيـاجـات ــ ــ ــ ـــتراتيجيـتنفيـذ الخطـة ويتم متـابعـة  األســـ ــ ــ ــ ــ وقيـاس األداء وفق بطـاقـة  ةاالســـ

ـــــرات األداء، ومنهجية ،BSCاألداء املتوازن  ــ ــ ــ وعاملين  لفريق العمل من قادة، ونموذج تقييم األداء DMAICومؤشـــ

بأهداف التنمية  MSGحرصــــــــــــــت قيادة الجمعية على ربط أهداف الجمعية كما  ،360وفق نموذج تقييم األداء 

ـــــتـــدامـــة  ــ ــ ــ واســــــــــــــتراتيجيـــة وزارة العمـــل  ،NTP 2020التحول الوطني  ، وبرنـــامجVISION 2030ورؤيـــة  ،SDGاملســـ

  .MLSDS االجتماعيةوالتنمية 

ـــــل الفعـال مع كافة املعنيين فعلـت  ــ ــ ــ ــ ـــــل مثـلالجمعيـة وألهميـة التواصـ ــ ــ ــ ــ ـــــاء مركز خدمة  :عدة قنوات للتواصـ ــ ــ ــ ــ إنشـ

نفذت الجمعية فكرة العميل الســـري للتأكد من ســـير العمل في كما  املصـــلحة،منهجية قياس رأي ذوي و  ،العمالء

وحددت رحلة  ،ولوحة الحتياجات األسرة ،رسمت الجمعية خارطة لذوي املصلحةو  ،الجمعية بشفافية وعدالة

 MENATICتم ميكنة جميع إجراءات املوارد البشرية عبر برنامج قد و  ،لألسر املستفيدة من التكوين إلى التمكين

 .ABCواعتمدت في نظامها املحاسبي نظام ،املوارد البشرية إلدارة

 متجر خير املودة. األسرة،بادرات دليل الخير مل مثل:للجمعية وسائل متنوعة تساهم في تنمية املوارد املالية  

مع  ومتكاملة للتعاملواضـــحة ومعلنة وموثقة  يتبين وجود منهجيات لم أنه فيوكانت أبرز فرص التحســـين تتمثل 

  .أهيل وتدريب وتحفيز املتطوعينتستقطاب و وا ومقترحاتهم، واملستفيدين شكاوى املوارد البشرية

ـــــة لتعزيز العالقةب الجمعيةلم يتبين قيام كما  ــ وتحقيق االســـــــــتفادة القصـــــــــوى من اإلمكانيات  تطوير برامج خاصــ

 .للتواصل معهم ولم يتبين قياس فعالية الوسائل املستخدمة املتاحة من قبل املؤسسات املالية املانحة الخيرية.

ـــــتفيدين الجمعية بالرغم من وجود عدد كبير من الخدمات التي تقدمهاو  ــ ــ ــ ه لم يتبين قياس فعالية إال أن ،للمســـ

 .فيذنتلك البرامج وفعالية الت

بحيث يمكن من خاللها  األداء؛قاييس ومؤشــــرات لكثير من امل ملدة ثالث ســــنوات نتائج متتالية الجمعية قدملم ت

 .ومحافظة على األداء الجيد قرارمعرفة وجود تحسن أو است
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مرجعيــة مع أفضـــــــــــــــل املمــارســـــــــــــــات للتعلم من أجــل يتطلــب ذلــك إجراء مقــارنــات  الجمعيــة ولرفع مســــــــــــــتوى ريــادة

ـــين ــ ــ ـــــرات األداءووضــــــــــع  ،التطوير والتحســـ ــ ـــــبة ذات داللة للمقاييس ومؤشـــ ــ ــــتهدفات منطقية ومناســـ ــ ــ يمكن من  مســ

  .خاللها التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

، 

 نتائج التقييم
 

 

  

 النتائج املتحققة العالمة القصوى  املعيار

 71 150 اتاإلدارية واالستراتيجيالقيادة 

 36 100 إدارة املوارد البشرية واملتطوعين

 42 100 تنمية املوارد املالية واألوقافإدارة و 

 34 80 إدارة املوارد والشراكات

 74 150 إدارة العمليات والخدمات

 26 60 الحوكمة والشفافية

 31 80 نتائج املوارد البشرية

 60 160 املستفيديننتائج 

 27 120 نتائج األداء الرئيسية

 401 1000 املجموع
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 نقاط القوة وفرص التحسين حسب املعايير
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 القادة كقدوة حسنة للعاملين 1/1

 نقاط القوة الرئيسية:

من خالل تنفيذ  قيم، (5)والعمل بالقيم املؤسـسـية للجمعية والتي تبل   على االلتزامتحرص قيادة الجمعية  •

 الحاكمة.آليات تحقيق القيم 

تحرص قيادة الجمعية على إعداد وتطوير جيل جديد من قيادة املســـــتقبل من خالل دليل التدرج الو يفي  •

 الثاني.وبناء الصف 

ـــــجيع العاملين على اإلبداع من خالل تبني منهجية اإلبداع واالبتكار وذلك عبر على يادة الجمعية قتعمل  • ــ تشـــ

 االلكتروني.أيقونة أضف فكرة باملوقع 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ــــحــة  العمــل،تحرص قيــادة الجمعيــة على العمــل الجمــاعي وتكوين فرق  • ــ ــ ــ ــ إال أنــه لم يتبين وجود منهجيــة واضـ

 عملها.العمل وقياس فعالية تلك الفرق وقياس كفاءة ومعلنة ومتكاملة لبناء فرق 

 تنفيذه.وفعالية وكفاءة  الثاني،لم يتبين قياس فعالية دليل بناء الصف  •

  



 

  10صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 التخطيط االستراتيجي 1/2

 نقاط القوة الرئيسية:

دليــل إدارة التغيير ودليــل في ذلــك التعــامــل مع  االســــــــــــــتراتيجي، وروعييتبنى قــادة الجمعيــة مفهوم التخطيط  •

ـــترايج وتتماملكرمة، األســـــرة بمنطقة مكة  احتياجات املتوازن األداء ية وفق بطاقة متابعة تنفيذ الخطة االســ

BSC  األداء.ومؤشرات 

 ،2030 اململكة ورؤية ،SDGالتنمية املستدامة بأهداف حرصت قيادة الجمعية على ربط أهداف الجمعية  •

  . االجتماعيةواستراتيجية وزارة العمل والتنمية  ، 2020 التحول الوطني وبرنامج

ــــغيليــة من خالل • ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجيــة إلى أهــداف تشــ ــ ــ ــ ــ بنــاء الخطط  تحرص قيــادة الجمعيــة على ترجمــة األهــداف االســـ

 .التشغيلية السنوية وفق منهجية تصميم املبادرات لبناء البرامج واملشاريع

 .على تنفيذ املبادرات وفق منهجية تصميم املبادراتتحرص قيادة الجمعية  •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .كفاءة تنفيذهاقياس فعالية منهجية املبادرات و بقيادة الجمعية قيام لم يتبين  •

 التطوير والتحسين. خطط للتعلم وبناءلم يتبين وجود مقارنات مرجعية مع جهات ذات ممارسات فضلى  •

 

  



 

  11صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 التواصل الفعال مع كافة املعنيين 1/3

 نقاط القوة الرئيسية:

تــدرق قيــادة الجمعيــة أهميــة التواصـــــــــــــــل الفعــال مع كــافــة املعنيين من خالل تفعيلهــا ملجموعــة من القنوات  •

 .التواصل االلكتروني الدوري ،إنشاء مركز خدمة العمالء :مثل

ــــوت العميل من خالل العمل ب • ــ ــ ـــــدار الثاني ملتهتم قيادة الجمعية بصــ ــ ــ ـــلحة،نهجية قياس رأي ذوي اإلصـ ــ ــ ــ  املصـ

 .وجهاز رأي العميل في مركز خدمة العمالء ،وسنوي( ،)ربعيوالتي يتم تطبيقها بشكل دوري 

ـــــر وتقــديم تجربــة الجمعيــة عبر نمــذجــة أعمــالهــا • ــ ــ ــ ـــاركــات الــداخليــة  ،تحرص قيــادة الجمعيــة على نشـــ ــ ــ ــ ــ ــ واملشـــ

 .تقديم تجربة املودة في ملتقى أفضل التجارب في اإلرشاد األسري في دولة البحرين :والخارجية مثل

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ــــطة املجتمعية  • ــ ــ ــ ــ ـــاركة قيادة الجمعية في بعم األنشـ ــ ــ ــ ــ ندوة  :ذات العالقة بالعمل الخيري مثلبالرغم من مشــ

ـــــحة ومتكاملة لذلك وتنفيذها  منهجيةإال أنه لم يتبين وجود  ،اإلرشـــــــــاد األســـــــــري في الحماية من العنف ــ واضــ

 ومنتظم.بشكل شامل 

ـــــائــل مثــل بمجموعــة تحرص قيــادة الجمعيــة على تعزيز وتحســــــــــــــين الصــــــــــــــورة الــذهنيــة للجمعيــة • ــ ــ ــ ــ  :من الوســـ

ـــتفادة من  ،إال أنه لم يتبين دورها في قياس أثر تلك املبادرات ،لكترونيإلااللوحات اإلرشـــــــادية واملوقع  ــ واالســ

  والتطوير.لتعلم لوضع الخطط املناسبة لعملية التحسين وافرص التحسين 

 

  



 

  12صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

مشاركة القادة في تطوير وتحسين العمليات واألنظمة والتشريعات ذات العالقة بالعمل  1/4

 الخيري 

 نقاط القوة الرئيسية:

ونموذج تقييم  ،DMAICومنهجيـــة  ،BSCبطـــاقـــة  :قيـــادة الجمعيـــة على قيـــاس األداء من خالل تحرص  •

التميز املؤســســ ي في  من خالل إدارة 360وعاملين وفق نموذج تقييم األداء  لفريق العمل من قادةاألداء 

 .الجمعية

بـــالجمعيـــة ملتـــابعـــة فرص اإلدارة التنفيـــذيـــة  اجتمـــاعـــاتتحرص قيـــادة الجمعيـــة على جـــدولـــة مواعيـــد  •

 .القياسوالفرص الناتجة من عمليات  ،من املشاركات في الجوائز يتم حصرهاالتحسين التي 

% من جهودها لتكون  15حرصــت قيادة الجمعية عند بناء الخارطة االســترايجية للجمعية وضــع نســبة  •

 .مرجع وبيت خبرة لآلخرين

ـــات  • ـــــة لتطوير وتحـــــديـــــث التنظيمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــصـ ــ ــ ــ ــ ـــاركـــــة في اللقـــــاءات املتخصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تحرص قيـــــادة الجمعيـــــة على املشـ

ـــــا :والتشــــــــــــــريعات ذات العالقة بالعمل الخيري مثل ــ ــ ــ ــ ئحة مراكز اإلرشــــــــــــــاد األســــــــــــــري ركة في تطوير ال املشـ

 .املشاركة بتطوير الالئحة املالية للجمعيات األهلية بوزارة املالية ،باململكة العربية السعودية

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

م من حرص قيادة الجمعية على املشاركة في املنظمات الوطنية ذات العالقة بالعمل الخيري غبالر  •

إال أنه لم يتبين وجود قياس فعالية تلك  ،املجلس الســـعودي للجودة ،مجلس شـــؤون األســـرة :مثل

 .املشاركات ومدى املردود ا إيجابي لها على األداء املؤسس ي للجمعية

  



 

  13صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 تبني ونشر ثقافة الجودة والتميز باملنشأة 1/5

 نقاط القوة الرئيسية:

إدارة للتميز املؤسس ي نشأت وأ ،في خطة الجمعيةللتميز تبنت قيادة الجمعية وجود هدف استراتيجي  •

 .م 2015عام 

جائزة الشارقة  :لجودة والتميز من خالل املشاركة في عدة جوائز مثلتتبنى قيادة الجمعية ثقافة ا •

جائزة املشروعات  :والفوز بعدد من الجوائز مثل ،جائزة األمير محمد بن فهد للعمل الخيري  ،للتطوع

 .وجائزة امللك خالد فرع املنظمات غير الربحية ،الرائدة على مستوى دول الخليج

 .EFQMبي و من خالل معايير التميز األور تتبنى قيادة الجمعية مفهوم التقييم الذاتي  •

 ،اإلرشاد األسري  :أعمالها مثلحرصت قيادة الجمعية على نشر أفضل املمارسات من خالل نمذجة  •

  ،وخدمات الرعاية الوالدية ألبناء األسر املنفصلة

 :أبرز مجاالت وفرص التحسين

إال أنه لم يتبين  والتميز،املشاركة في البرامج املتخصصة في مجال الجودة حرصت قيادة الجمعية على  •

 .وجود منهجية واضحة ومعلنة ومتكاملة لذلك

 .لم يتبين قياس فعالية مشاركات الجمعية في نشر ثقافة الجودة والتميز •

 

  



 

  14صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 التغييرإدارة املخاطر وبرامج  1/6

 نقاط القوة الرئيسية:

 .التغيير بدليل إدارةتحرص قيادة الجمعية على املشاركة في إدارة برامج التغيير من خالل العمل  •

 .PESTLEاملبني وفق نموذج و  ،املخاطر تتعامل قيادة الجمعية مع املخاطر املتوقعة من خالل العمل بدليل •

 :أبرز مجاالت وفرص التحسين

 .دليل إدارة املخاطرللم يتبين دور قيادة الجمعية في التنفيذ بشكل شمولي ومنتظم  •

 تطبيقهما.ودليل املخاطر وكفاءة  التغيير،لم يتبين دور قيادة الجمعية في قياس فعالية دليل  •

  



 

  15صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إدارة املوارد البشرية واملتطوعين /2



 

  16صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 من املوارد البشريةتخطيط وتأمين احتياجات املنشأة  2/1

 نقاط القوة الرئيسية:

ـــــريـة فيتتم إدارة املوارد   • ــ ــ ــ دليـل  ،الئحـة املوارد البشــــــــــــــريـة :الجمعيـة من خالل مجموعـة من اللوائح مثـل البشـــ

 .امليثاق األخالقي واملنهي للعاملين ،الئحة سلم الرواتب واملكافآت ،دليل مو ف الجمعية ،الوصف الو يفي

اإلجراءات الواردة في اإلصـــــــــــــــــــدار الثـــــاني لالئحـــــة املوارد البشــــــــــــــريـــــة تتم عمليـــــة التو يف في الجمعيـــــة وفق  •

 .وتتم عملية التدرج والتعاقب الو يفي وفق دليل التدرج الو يفي وبناء الصف الثاني ،بالجمعية

 .ريةاملوارد البش إلدارة MENATICتم ميكنة جميع إجراءات املوارد البشرية عبر برنامج  •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ـــــرية،فعالية اللوائح املنظمة للموارد لم يتبين قياس  • ــ ــ ــ وإدارة عملية التو يف وفعالية وكفاءة التطبيق  البشـــ

  والتحسين.باستخدام وسائل مناسبة والتعلم من أفضل املمارسات من أجل التطوير 

 .واستراتيجيات الجمعيةلم يتبين شمولية ربط خطط املوارد البشرية بسياسات  •

 .الو ائف وتصميمها لتحليلمنهجية وجود إال أنه لم يتبين  ،بالرغم من وجود وصف و يفي للعاملين •

لم يتبين مشـــــاركة العاملين واملتطوعين في تطوير ســـــياســـــات واســـــتراتيجيات املوارد البشـــــرية بشـــــكل شـــــمولي  •

 .وبطريقة منظمة ومنتظمة

  



 

  17صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 وتعويضهممكافأة العاملين  2/2

 نقاط القوة الرئيسية:

الالزمة  من ضـــــــمن اإلجراءات التي تنفذها الجمعية لتقييم الو ائف تحديد الجدارات واملهارات والكفاءات  •

 .للو يفة في دليل الوصف الو يفي وتوضيحها في مصفوفة الجدارات

ويمنح العاملين مجموعة من  ومعلنة،الئحة معتمدة  واملكافآت وهييوجد بالجمعية الئحة ســــــــــــــلم الرواتب  •

 .ثالث دورات تدريبية للمو ف في السنة :زايا منهاامل

 .للجمعية ةاالستراتيجيإداراتهم وفق األهداف  يوجد ربط بين أهداف األفراد وأهداف •

 :أبرز مجاالت وفرص التحسين

الو يفي إال أنه لم على الرغم من قيام الجمعية بتحدبد الجدارات واملهارات والكفاءات في دليل الوصــــــــــــــف  •

 .يتضح القيام بتحليل للو ائف وتقييمها بطريقة علمية ومنهجية

 .مقارنات مرجعية مع جهات متميزة في إدارة املوارد البشرية واملتطوعين بإجراءلم يتبين قيام الجمعية  •

ـــــتخدام نموذج  بالرغم من وجود تقييم دوري للعاملين • ــ ــ ــ ـــحة يتبين وجود  إال أنه لم ،360باســـ ــ ــ ــ ــ منهجية واضـــ

ـــــتفادة من بطاقات التقييم في  ،لربط نظام تقييم األداء بنظام األجور والرواتب والحوافز بالجمعية ــ ــ ــ واالســـ

 .لتحسين األداء :تحديد نقاط القوة وفرص التحسين لدى العاملين

 

  



 

  18صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 تطوير وتدريب العاملين واملتطوعين 2/3

 نقاط القوة الرئيسية:

 بالجمعية.وجود خطة تدريب سنوية معلنة   •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

إال أنه  ،بالرغم من وجود مجموعة من املمارسات املنفذة في الجمعية لتطوير وتدريب العاملين واملتطوعين •

دعم سياسات لتحديد االحتياجات التدريبية للم يتبين وجود منهجية واضحة وموثقة ومعلنة 

 العالقة.جمعية ومرتبطة مع املنهجيات األخرى ذات واستراتيجيات ال

 .متطوعينللفي تحديد القدرات وتصنيف املهارات وتحديد االحتياج  التطبيقلم يتبين شمول  •

إال أنه لم يتبين وجود منهجية واضحة ومعلنة  ،بالرغم من وجود بعم النماذج لقياس أثر التدريب •

 .ومتكاملة لذلك

 .التطوير والتحسينو لم يتبين وجود مقارنات مرجعية مع أفضل املمارسات من أجل التعلم  •

  



 

  19صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 تمكين العاملين ومشاركتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة 2/4

 نقاط القوة الرئيسية:

 .يتم تفويم الصالحيات في الجمعية من خالل دليل الصالحيات املعتمد  •

 .للجمعيةلسالمة املهنية وجود منهجية لألمن وا •

ـــــتغالل مرافق الجمعية وغرفها  • ـــــااســ ــــوصــ ــ ـــــيحية لخريطة الجمعية  االجتماعات(غرفة  )خصـ ــــومات توضــ ــ برسـ

 .االسترايجية وأهدافها واألدوار التي تقوم بها

 ،وشـــــــــــــكاوى العاملين من خالل دليل ســـــــــــــياســـــــــــــة البالغات وتقديم الشـــــــــــــكاوى  تتعامل الجمعية مع مقترحات •

 .اإللكترونيوأيقونة أضف فكرة على املوقع 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .لم يتبين مشاركة العاملين واملتطوعين في عمليات التحسين بشكل شمولي ومنتظم •

 .لم يتبين قياس فعالية دليل الصالحيات وكفاءة تطبيقه •

 .لم يتبين قياس فعالية منهجية األمن والسالمة لحداثتها •

 .ترحات العاملينيتبين وجود آلية واضحة للتعامل مع مقبالرغم من وجود سياسة البالغات إال أنه لم  •

 .التطوير والتحسينو لم يتبين وجود مقارنات مرجعية مع أفضل املمارسات من أجل التعلم  •

 

  



 

  20صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة شؤون املتطوعين 2/5

 نقاط القوة الرئيسية:

 .دة للتطوع ضمن الخدمات املساندة تعمل وفق الئحة التطوعوجود وح  •

 .ساعة تطوعية (25)تدريب متطوعين في مجاالت تخصصية بمقابل العمل التطوعي في الجمعية ملدة  •

 .بالجمعية يعنى باألفكار اإلبداعية بتفعيل جائزة أفضل فكرة واالبتكارلإلبداع وجود فريق  •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .وتحفيز املتطوعينأهيل وتدريب تلم يتبين وجود منهجية واضحة ومتكاملة الستقطاب و  •

 .على املشاركةاملتطوعين مصفوفة للفرص التي تشجع  لم يتبين وجود •

إال أنه لم  ،بالرغم من وجود بعم املمارســـــــات لنشـــــــر ثقافة التطوع من خالل امللتقيات ووســـــــائل التواصـــــــل •

 .يتبين وجود منهجية واضحة ومتكاملة ومعلنة لذلك

 .جعية مع جهات متميزة في إدارة املتطوعينمقارنات مر  بإجراءلم يتبين قيام الجمعية  •

 

  



 

  21صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إدارة وتنمية املوارد املالية واألوقاف /3



 

  22صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة املوارد املالية 3/1

 نقاط القوة الرئيسية:

ـــهريةوتقدم تقارير مالية دورية  ،في عملياتها املالية الئحة مالية معتمدة الجمعية قتطب • ــ ــ ــ  ،وربع ســــــــــنوية ،)شـ

  ." ABC'واعتمدت في نظامها املحاسبي نظام  ،وسنوية(

قامت الجمعية بعمل دراســــة لالســــتثمار في األصــــول النقدية لتحديد وتصــــنيف االســــتثمارات املالية املتاحة  •

 .وبنت سياسة إلدارة السيولة النقدية مخاطرة،وأقلها 

 .نفذت الجمعية شراكة مع شركة وطنية لدفع رواتب العاملين السعوديين •

 مجاالت وفرص التحسين:أبرز 

ــــاتلم يتبين وجود قيــاس  • ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــاسـ ــ ــ ــ ــ  واألوقــاف وفعــاليــةاملعمول بهــا في إدارة وتنميــة املوارد املــاليــة  لفعــاليــة الســ

 مناسبة.وسائل قياس  املنفذة باستخدام وكفاءة املمارسات

 .تصنيف االستثمارات لألصول غير املاليةلم يتبين شمولية  •

لوضع  أفضل املمارسات من أجل التعلم وتحليل نتائج القياس والتعلم لم يتبين وجود مقارنات مرجعية مع •

 .خطط التطوير املناسبة

 

 

 

 

 

 



 

  23صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 تنمية املوارد املالية والتبرعات 3/2

 نقاط القوة الرئيسية:

 .مؤشرات أداء تقاس من خالل بطاقة األداء املتوازن ( 8)و  ،الئحة لتنمية املوارد املالية في الجمعية وجود  •

 ،متجر خير املودة ،دليل الخير ملبادرات األسرة :للجمعية وسائل متنوعة تساهم في تنمية املوارد املالية مثل  •

 .حملة الزكاة وأثر،حملة أجر  ،حملة أنقذ أسرة

 .وجود قاعدة بيانات للمانحين والداعمين وفق منهجية قواعد البيانات •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .بشكل شمولي ومنتظم التنفيذ إال أنه لم يتبين ،متعددة لتنمية املوارد املالية بالرغم من وجود قنوات •

ـــــة لتعزيز العالقةب الجمعيةلم يتبين قيام    • ــ ــ ــ وتحقيق االســــــــــــتفادة القصــــــــــــوى من اإلمكانيات  تطوير برامج خاصـ

للتواصـــل  ولم يتبين قياس فعالية الوســــائل املســــتخدمة املؤســــســــات املالية املانحة الخيرية.املتاحة من قبل 

 والتعلم من أفضل املمارسات ،معهم

 

  



 

  24صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة األوقاف 3/3

 نقاط القوة الرئيسية:

 املالية.في الئحة تنمية املوارد  فصل لذلك و تم تضميندارة األوقاف في الجمعية إل  ممارساتتوجد   •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ـــــائــل متعــددة مثــل • ــ ــ ــ ــ ـــالمي بوســ ــ ــ ــ ــ ـــــر ثقــافــة الوقف اإلســـ ــ ــ ــ موقع خير مودة إال أنــه لم يتبين وجود  :بــالرغم من نشـــ

 .منهجية واضحة ومتكاملة ومعلنة لذلك

دارة األوقاف بفعالية العمليات والســــــــــــــياســــــــــــــات ومؤشــــــــــــــرات األداء الالزمة إل  الجمعية بتطويرلم يتبين قيام  •

 .للجمعيةلضمان زيادة اإليرادات، والصيانة الدورية للمحافظة على هذه األوقاف لتكون مصدر دخل دائم 

 تطوير نظام إدارة وثائق األوقاف، وحفظها وتحديثها بصفة دورية.ب الجمعيةلم يتبين قيام  •

 

  



 

  25صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إدارة املوارد والشراكات /4



 

  26صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 الشراكاتإدارة  4/1

 نقاط القوة الرئيسية:

ـــتراتيجية (25)الجمعية  عقدت • ـــتية (5) ،كات منحشــــرا (15) ،شــــراكة اسـ بناء ومن فوائدها  ،شــــراكات لوجسـ

ــلة املتأثرين بطالق والديهم ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر املنفصــ ــ ــ ــ ـــلوكي باللعب ألطفال األســـ ــ ــ ــ ــ ـــــركات  ،عيادة للعالج الســـ ــ ــ ــ وبناء منهج الشـــ

 .الصديقة لألسرة بالشراكة مع شركة أوقات

شــــــــراكات مع مجموعة من الجمعيات غير الربحية لتقديم خدمات التعليم والتدريب  (10)عقدت الجمعية  •

جمعية خيركم  ،جمعية زواج جدة :األســـــــــــــري وخدمات اإلرشـــــــــــــاد األســـــــــــــري ملنســـــــــــــوبيهم أو مســـــــــــــتفيديهم مثل

 .لتحفيظ القرآن الكريم

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ـــــراكـات مع تنفـذ • ــ ــ ــ ـــــراكـات عـدة،جهـات  الجمعيـة مجموعـة من الشـــ ــ ــ ــ  ،إال أنـه لم يتبين قيـاس فعـاليـة تلـك الشـــ

ـــــل  ،وأثرهــا على تحقيق أهــداف الجمعيــة ــ ــ ــ ــ وتحليــل عمليــات القيــاس والتعلم  املمــارســـــــــــــــات،والتعلم من أفضــ

  .لتحديد أولويات التحسين

ـــــحة ومتكاملة • ــ ــــيس التكامل الثقافي لم يتبين وجود منهجية واضـ ــ ـــــركاء  ،لتأســ ــ ـــاركة في املعلومات مع الشـ ــ ــ واملشـ

 .وأفكار إبداعية ابتكاراتإيجاد  وتسهم في ،معهم االنسجاملتحقيق أهداف مشتركة تحقق 

 

  



 

  27صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة املواد واملباني واملمتلكات 4/2

 نقاط القوة الرئيسية:

كما تم تغيير كافة أنواع اإلضاءة  التدوير،ت مقسمة حسب آلية إعادة النفايا لتجميعحاويات وجود   •

  .LEDاملستخدمة في الجمعية إلى نظام 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ـــــحة ومتكاملة للعمل على  • ــ ـــــيانتها االســـــــــتخدام األمثل لألصـــــــــول الثابتة لم يتبين وجود منهجية واضــ ــ لدعم وصــ

 لهذه األصول.تحسين العمر التشغيلي و  ،بالجمعيةتحقيق التوجه واالستراتيجيات الخاصة 

 .بالجمعيةدارة أمن وسالمة األصول واملمتلكات الخاصة إل لم يتبين وجود منهجية واضحة ومتكاملة  •

دارة وتخزين املواد، سواء كانت تبرعات عينية أو مواد تشغيلية، إل لم يتبين وجود منهجية واضحة ومتكاملة  •

 ..بالجمعيةوتحقيق املعدالت املناسبة من املخزون 

لوضع  وجود مقارنات مرجعية مع أفضل املمارسات من أجل التعلم وتحليل نتائج القياس والتعلملم يتبين  •

 .خطط التطوير املناسبة

 

  



 

  28صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة التقنية 4/3

 نقاط القوة الرئيسية:

 .مؤشر رقمي 145وتطبيق أكثر من  البيانات،منهجية إلدارة قواعد و  املعلومات،تقنية دليل ل وجود  •

خدمات اإلرشـــــــــــاد األســـــــــــري برنامج  ،MENATIC برنامج :البرامج التقنية في الجمعية مثلتوجد مجموعة من  •

ـــيت  ،برنامج جهاز البصـــــــمة إلثبات الحضـــــــور  ،OUTLOOKبرنامج  ،اإللكتروني ــ ـــــل شــ ـــرات أكســ ــ لقياس مؤشــ

 .وآخر إلدارة املهام وفرص التحسين ،األداء

 .وجود شراكة مع مايكروسوفت لنظام آجر للمنظمات غير الربحية •

 .الثالثة( )الجمعيةحصول الجمعية على جائزة التميز الرقمي من هيئة االتصاالت والتقنية  •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .لم يتبين وجود تقييم الستخدام التقنيات وتحديد التقنيات البديلة والناشئة وتحديث املتقادمة •

 .تطبيقهالم يتبين وجود قياس لفعالية البرامج املختارة وفعالية وكفاءة  •

  



 

  29صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة املعلومات واملعرفة 4/4

 نقاط القوة الرئيسية:

 .إلدارة املعلومات واملعرفة األسرة؛وتطوير  إدارة بحوثإدارة في الجمعية بمسمى  دليل و وجود •

  Bournemouth & Poolقامت الجمعية باعتماد منهج تدريب التربية الوالدية من جامعة في بريطانيا  •

دراســــــــــــة املقارنة بين الســــــــــــياســــــــــــات األســــــــــــرية في اململكة العربية  :وجود مجموعة من الدراســــــــــــات املعدة مثل  •

 .دراسة احتياجات األسرة في منطقة مكة املكرمة ،دولة 26و ،السعودية

 .خدمات الرعاية الوالدية ،اإلرشاد األسري  ،خدمات التعليم والتدريب األسري  :ية بنمذجةقامت الجمع •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

التي تحتاج إليها الجمعية لدعم  لم يتبين وجود تحديد وتصــــنيف للمعلومات واملعرفة الصــــريحة والضــــمنية •

 .والسعي إلى مضاعفة حجمها وتوفيرها تهاإدار مما يساعد على  السياسات واالستراتيجيات

  



 

  30صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إدارة العمليات والخدمات /5



 

  31صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 تحديد وإدارة العمليات باملنشأة 5/1

 نقاط القوة الرئيسية:

يحتوي على العمليــــات  ،EFQMالتميز بنــــاء على معــــايير للعمليــــات واالجراءات  يوجــــد لــــدى الجمعيــــة دليــــل •

  .عنها واملسؤولين ،الرئيسية والفرعية وخرائطها التدفقية

 .EFQMاألوروبية للجودة  من املنظمة C2Eالحصول على شهادة ملتزمون بالتميز  •

 .وجود دليل لألهداف واملؤشرات •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .لم يتبين قياس فعالية دليل العمليات وفعالية وكفاءة العمل به •

 .والتطوير والتحسين أجل التعلممن  يتبين وجود مقارنات مرجعية مع أفضل املمارسات لم •

 

  



 

  32صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 تصميم وتطوير خدمات املستفيدين 5/2

 نقاط القوة الرئيسية:

 خدمة.ونسب تركيز جهودها لكل  للمستفيدين،تصنيف الخدمات التي تقدمها عملت الجمعية على   •

ـــــرة ،رســــــمت الجمعية خارطة لذوي املصــــــلحة • وحددت رحلة لألســــــر املســــــتفيدة من  ،ولوحة الحتياجات األسـ

 .التكوين إلى التمكين

 الثاني. املصلحة اإلصدارذوي للجمعية منهجية لقياس رأي  •

 .للجمعية منهجية لتصميم املبادرات تعنى بتصميم الخدمات املقدمة للمستفيدين •

 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ـــحة ومتكاملة • ــ ــ ــ ــ ـــمان  لم يتبين وجود منهجية واضـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتفيدين، وضـــ ــ ــ ــ ـــــل الفعال مع كافة املتبرعين واملســـ ــ ــ ــ ــ للتواصـ

والوصــــــــــــــول الســــــــــــــريع لكـــافــة املســــــــــــــتفيـــدين من خــدمــات  ،بــالجمعيـــةاملحـــافظـــة على املتبرعين، وتعزيز ثقتهم 

 الجمعية.

لية إال أنه لم يتبين قياس فعا ،للمستفيدين الجمعية بالرغم من وجود عدد كبير من الخدمات التي تقدمها •

  .وفعالية التنفيذ تلك البرامج



 

  33صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 التحسين املستمر للعمليات والخدمات 5/3

 نقاط القوة الرئيسية:

  .وقياس رأي ذوي املصلحة ،يتم تحديد أولويات عملية التحسين بناء على نتائج قياس مؤشرات األداء  •

ـــين DMAICتســــــتخدم الجمعية منهجية • بإشــــــراف إدارة التميز من  ،تابع( ،حســــــن ،حلل ،سق ،)حدد للتحســـ

 .شهري لإلدارة التنفيذية مع كل إدارة اجتماعخالل عقد 

 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 التنفيذ.ولم يتبين قياس فعالية وكفاءة  للتحسين،لم يتبين قياس فعالية املنهجية املستخدمة  •

 .والتطوير والتحسين من أجل التعلم يتبين وجود مقارنات مرجعية مع أفضل املمارسات لم •

  



 

  34صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 إدارة وتعزيز عالقات املتبرعين واملستفيدين 5/4

 نقاط القوة الرئيسية:

وتحديد احتياجاتهم بالتعاون مع  ،فئات (5)عملت الجمعية على تحديد املستفيدين وقامت بتصنيفهم إلى   •

 .منطقة مكة املكرمة رميدانية ألسأحد بيوت الخبرة من خالل دراسة 

  .قواعد بيانات للمستفيدين وأصحاب املصلحة كونت الجمعية •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .لم يتبين قياس فعالية الوسائل املستخدمة للتواصل الدوري باملتبرعين واملستفيدين •

 .لم يتبين وجود آلية للتواصل بين املتبرعين واملستفيدين •

 

  



 

  35صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحوكمة والشفافية /6



 

  36صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 العليا والسياسات العامةحوكمة اإلدارة  6/1

 نقاط القوة الرئيسية:

والشفافية والعدالة من خالل العمل وفق مجموعة من  للمصالح،تحرص الجمعية على عدم وجود تعارض  •

 .ووضوح الهيكل التنظيمي الصالحيات دليل :التنظيمية مثلاللوائح الداخلية 

 التواصل.للجمعية ووسائل  اإلليكترونيبعدة وسائل منها املوقع  التعريف عن الجمعية وأنشطتها •

 .للجمعية دليل للحوكمة والشفافية •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .والتطوير والتحسين من أجل التعلم يتبين وجود مقارنات مرجعية مع أفضل املمارسات لم •

 

  



 

  37صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 حوكمة السياسات واإلجراءات املالية 6/2

 نقاط القوة الرئيسية:

ـــــبة  • ـــلت الجمعية على نســـ ــ % في نتيجة الحوكمة والشــــــــفافية طبقا ملؤشــــــــرات وزارة العمل والتنمية  100حصـــ

 لحوكمة الجمعيات األهلية. االجتماعية

ــــات أنظمة ودتتم العمليات املالية في وج • ــ ـــــياسـ ــــوابط وآليات  :مثل قانونية مرجعية وذات موثقة مالية وســ ــ ضـ

 .موقع الجمعيةواملنشورة على  الصرف والنماذج املعتمدة

 .قيام الجمعية بوضع سياسة واضحة لقبول الهدايا والهبات •

 .نشر التقارير املالية السنوية على موقع الجمعية االلكتروني •

  Business Keyعمليات الجمعية الحسابية موثقة في برنامج محسبي إلكتروني   •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 .املالية تحليالتالو  تقاريرلم يتبين قياس فعالية ال •

 والتحسين.لم يتبين وجود مقارنات مرجعية ألفضل املمارسات من أجل التعلم  •

 

  



 

  38صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 حوكمة سياسات وإجراءات املوارد البشرية 6/3

 نقاط القوة الرئيسية:

 .وعلى السيرفر الداخلي ،وجود الئحة للموارد البشرية معلنة على املوقع اإللكتروني •

 .السري للتأكد من سير العمل في الجمعية بشفافية وعدالةالعميل نفذت الجمعية فكرة   •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 في اختيار وتو يف املوارد البشرية، الجمعيةاها تتبنالسياسات واألساليب التي  لم يتم قياس •

 

  



 

  39صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتائج املوارد البشرية /7



 

  40صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 مقاييس رأي املوارد البشرية 7/1

 نقاط القوة الرئيسية:

نمط إيجابي في  فمثال  هر ،نمط إيجابي الديهمقاييس رأي املوارد البشــــــــــرية % من قراءات  50يوجد حوالي   •

م  17عــام  %80م إلى  15عــام  %40واتجــاه إيجــابي في بيئــة العمــل من  ،وجود تقييم عــادل لألداء الو يفي

م  15عام  %60العمل ارتفع الرضــا عن الشــفافية من  أنظمةوبســبب نشــر  ،للمبنى الجديد االنتقالبســبب 

 .م 17عام  %72إلى 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ــــنواتلم يتبين وجود  • ــ ــ ــ ـــالمة :ل املجال مثلكام تغطي قراءات متتالية ملدة ثالث سـ ــ ــ ــ بيئة العمل في  ،األمن والســ

 .مقاييس رأي املوارد البشرية

 الدائمين.الو يفية والجنس والعاملين  الفئةمثل تصنيف وتقسيم مالئم يتبين وجود لم  •

 .االستقرار الو يفي ،التمكين واملشاركة :يوجد تذبذب في بعم النتائج مثل •

يمكن من  ،لم تقدم الجمعية مســتهدفات منطقية ومناســبة ذات داللة لغالبية مقاييس رأي املوارد البشــرية •

 .اخاللها التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزه

بإجراء  لم يتبين قيام الجمعية أنه إال ،بالرغم من املقارنة مع مؤســـــــــــــســـــــــــــة التنمية األســـــــــــــرية بمدينة أبو  بي •

يمكن من خاللها  ،في نتائج مقاييس رأي املوارد البشـــــــــــــرية مقارنات مع جهات أخرى ذات ممارســـــــــــــات فضـــــــــــــلى

 .معرفة مدى إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها

 

  



 

  41صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 مؤشرات األداء املتعلقة باملوارد البشرية 7/2

 نقاط القوة الرئيسية:

ـــــل معــدل ،نمط إيجــابي الــديهــمؤشــــــــــــــرات أداء املوارد البشــــــــــــــريــة  % من قراءات 50يوجــد حوالي  • ــ ــ ــ ــ  فمثال وصـــ

عام  %5ارتفعت نسية مشاركة املو فين في االقتراحات من  ،م 17% عام  100الرأي  االستجابة الستبانات

كما ال توجد  ،%5م 15وقد كان عام  ،م17عام  %2وانخفم معدل الغياب إلى  ،م 17% عام  30م إلى 15

 .إصابات عمل وهلل الحمد

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

يمكن من خاللها  البشرية،ملوارد لم تقدم الجمعية مستهدفات منطقية ومناسبة ذات داللة ملؤشرات أداء ا •

 .التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

في نتائج مقاييس رأي املوارد  بإجراء مقارنات مع جهات أخرى ذات ممارســــات فضــــلى لم يتبين قيام الجمعية •

 .يمكن من خاللها معرفة مدى إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها ،البشرية

 .بنتائج دقيقة ويلبي متطلبات األطراف املعنيةلم يتبين وجود تصنيف وتقسيم مالئم يغطي جميع املجاالت  •

  



 

  42صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتائج املستفيدين /8



 

  43صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 مقاييس رأي ورضا املستفيدين 8/1

 نقاط القوة الرئيسية:

جودة الخدمات حيث كان إيجابي في   هر نمط%، و  87بل  م  17لنتائج املستفيدين عام نسبة الرضا العام   •

م إلى  15% عام  65من  سهولة الوصول للخدماتواتجاه إيجابي في  ،83.87م 17وبل  عام  ،%75م  15عام 

% عام  70م إلى  15% عام  55من  هر تحسن في مدى االستفادة من خدمات الجمعية و  ،م 17عام  80%

 .م 17

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ســلوق وكفاءة  :لغالبية مقاييس رأي ورضــا املســتفيدين مثللثالث ســنوات متتالية نتائج تقدم الجمعية لم  •

 التواصل. ،املرونة ،مقدمي الخدمة

ــــتهدفات • يمكن  ،ســـــتفيديناملرضـــــا منطقية ومناســـــبة ذات داللة لغالبية مقاييس رأي  لم تقدم الجمعية مسـ

 .من خاللها التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

يمكن  ،غالبية نتائج مقاييس رأي املســــــــــــــتفيدين أخرى فيمقارنات مع جهات  الجمعية بإجراءلم يتبين قيام  •

 جمعية مقارنة مع غيرها من خاللها معرفة مدى إيجابية املوقع النسبي لل

  



 

  44صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 مؤشرات األداء املتعلقة باملستفيدين 8/2

 نقاط القوة الرئيسية:

ارتفع عدد  ،4620م  15بينما كان في عام  ،5388 م 17 حيث بل  عام يوجد نمط إيجابي في عدد املتبرعين  •

ثم حافظت الجمعية  ،م 15% عام  2.9م  15يث كان في عام ح ،% 3م بنسبة  16املتبرعين الدائمين في عام 

  ،م 17على النسبة في عام 

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

عدد  ،نسبة األخطاء في تقديم الخدمة :مثلاملستفيدين أداء  مؤشراتلم تقدم الجمعية نتائج لغالبية  •

 .ترحات املطبقةقعدد امل ،املقترحات املقدمة من املستفيدين

ــــنوات لغالبيةثالث  متتالية ملدة تقدم الجمعية نتائجلم  • ــ ــ ــ ــ ـــــتفيدين،مقاييس رأي  ســ ــ ــ ــ ـــــرات األداء  املســـ ــ ــ ــ ومؤشـــ

 الجيد.على األداء  ار ومحافظةاستقر بحيث يمكن من خاللها معرفة وجود تحسن أو  بهم؛املتعلقة 

يمكن من  املســـــتفيدين،لم تقدم الجمعية مســـــتهدفات منطقية ومناســـــبة ذات داللة لغالبية مؤشـــــرات أداء  •

 تجاوزها.خاللها التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو 

ـــــتأداء  لم يتبين قيام الجمعية بإجراء مقارنات مع جهات أخرى في غالبية نتائج مؤشـــــــرات • يمكن  ،فيديناملســ

 .من خاللها معرفة مدى إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها

  



 

  45صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتائج األداء الرئيسية /9



 

  46صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 النتائج املالية 9/1

 نقاط القوة الرئيسية:

إلى  ،م 15عام  4620و هر نمو إيجابي في عدد املتبرعين من  م، 17الجمعية أول وقف لها عام  امتلكت •

 .املحصلةتوافق مع التبرعات تنسبة التبرعات املعلنة و  م، 17 عام 5388

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

 مناسب.ولم يتبين وجود تقسيم وتصنيف بشكل  املالية،قراءات لغالبية النتائج  تقدم الجمعيةلم  •

بحيث يمكن من خاللها معرفة وجود  النتائج؛ثالث سنوات لغالبية  متتالية ملدة نتائج تقدم الجمعيةلم  •

 .على األداء الجيد استقرار ومحافظةتحسن أو 

يمكن من خاللها التأكد من مدى  املاليةنتائج للم تقدم الجمعية مستهدفات منطقية ومناسبة ذات داللة ل •

 .تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

يمكن من خاللها معرفة مدى  املالية،نتائج لا أخرى فيبإجراء مقارنات مع جهات  لم يتبين قيام الجمعية •

 .إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها

 

  



 

  47صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 النتائج التشغيلية 9/2

 نقاط القوة الرئيسية:

ونسبة تحسين  ،م 18مشروع عام  12م إلى  15عام مشاريع  4وزيادة في عدد املشاريع من   هر نمو إيجابي •

 .العمليات

 التحسين:أبرز مجاالت وفرص 

 ن وجود تقسيم وتصنيف بشكل مناسب.يتبي التشغيلية ولملم تقدم الجمعية قراءات لغالبية النتائج  •

لم تقدم الجمعية نتائج متتالية ملدة ثالث سنوات لغالبية النتائج؛ بحيث يمكن من خاللها معرفة وجود  •

 .تحسن أو استقرار ومحافظة على األداء الجيد

من خاللها التأكد من  التشغيلية يمكننتائج لل مستهدفات منطقية ومناسبة ذات داللةلم تقدم الجمعية  •

 .مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

يمكن من خاللها معرفة  التشغيلية،النتائج مقارنات مع جهات أخرى في  الجمعية بإجراءلم يتبين قيام  •

 .مدى إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها

 

  



 

  48صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 نتائج املوارد والشراكات 9/3

 نقاط القوة الرئيسية:

 .م 17عام  42990م إلى 15عام  104046انخفضت تكاليف الصيانة من  •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ولم يتبين وجود تقسيم وتصنيف بشكل  ،لم تقدم الجمعية قراءات لغالبية النتائج للموارد والشراكات •

 مناسب.

نتائج متتالية ملدة ثالث سنوات لغالبية النتائج؛ بحيث يمكن من خاللها معرفة وجود لم تقدم الجمعية  •

 .تحسن أو استقرار ومحافظة على األداء الجيد

من خاللها  والشراكات يمكنلم تقدم الجمعية مستهدفات منطقية ومناسبة ذات داللة لنتائج املوارد  •

 .التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

يمكن من خاللها  والشراكات،مقارنات مع جهات أخرى في النتائج للموارد  الجمعية بإجراءلم يتبين قيام  •

 .معرفة مدى إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها

 

  



 

  49صفحة |    مودة للتنمية األسريةالتقرير التعقيبي لجمعية 

 

 نتائج املعلومات واملعرفة 9/4

 نقاط القوة الرئيسية:

  م17عام  %185م إلى  15% عام  70يوجد نمط إيجابي املشاركة في اإلعالم من   •

 .م 17عام  14م إلى  15عام  6نمط إيجابي في عدد مصادر املعرفة من  •

 أبرز مجاالت وفرص التحسين:

ولم يتبين وجود تقسيم وتصنيف  واملعرفة،دد املبادرات املتعلقة باملعلومات عالجمعية قراءة للم تقدم  •

 مناسب.بشكل 

ثالث سنوات لغالبية النتائج؛ بحيث يمكن من خاللها معرفة وجود لم تقدم الجمعية نتائج متتالية ملدة  •

 .تحسن أو استقرار ومحافظة على األداء الجيد

من خاللها  واملعرفة يمكنلم تقدم الجمعية مستهدفات منطقية ومناسبة ذات داللة لنتائج املعلومات  •

 .التأكد من مدى تحقيق تلك املستهدفات أو تجاوزها

يمكن من خاللها  واملعرفة،مقارنات مع جهات أخرى في النتائج للمعلومات  معية بإجراءالجلم يتبين قيام  •

 .معرفة مدى إيجابية املوقع النسبي للجمعية مقارنة مع غيرها


