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%60%60 حقائب9
تم استالم تقرير تحكيم مسودة الحقائب من 

اللجنة العلمية

%00 مستفيده50تدريب 

%00 جلسة استشارية25

100111111%
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تم استالم التعديالت النهائية وإدخالها في الدراسة90%100%

من قبل  (الجزء النفس ي)بانتظار اعتماد الدراسة 70%70%

مجلس الدراسة

من قبل  (الجزء النفس ي)بانتظار اعتماد الدراسة 70%70%

مجلس الدراسة

تم رفع تقرير احصائي بخدمات االستشارات القانونية 70%100%

املنجزة   للمركز الوطني للتنفاسية

ارسال خطابات انهاء عقود ملوظفات مكاتب مودة %0متوقفم2020تقرير مراجعات املكاتب خالل العام 

 .واغالق املكاتب 

%30100 خريجة30
اكمال  التدريب العملي لباقي املتدربات%87ساعة3120تم اإلنتهاء من تحصيل  ساعة كحد ادنى3600

تقديم العون الحقوقي لحاالت العنف األسري

بدء لتفعيل اتفاقية التعاون واستقبال الحاالت 

املحولة من وحدة الحماية االجتماعية ورفع تقرير 

اسبوعي للوحدة بنوع االستشارات املقدمة لهن

استكمال العمل مع الوزارة تنفيذا لبنود املذكرة60%

%0معلقمعلق

 للوحدات املتنقلة للجهات الحكومية2عدد 

 تقارير3

التفعيل واملشاركة في األيام العاملية املذكورة في الهدف
تم االنتهاء وتفعيل يوم الطفل العاملي  

و العنف ضد املرأة
 إتمام الفعالية التوعوية100%
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100138138%

4040100%

250718287%

88100%

7575100%

2525100%

2034170%

4040100%

2525100%

4040100%
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%102%97.01الحصول عىل درجة %95درجة الحوكمة التقل عن 

%100تطبيق اللوائح واإلجراءات والنماذج 

تمت المراجعة الداخلية عىل إجراءات عمل 

اإلدارات ورفع نتائج تقرير التدقيق الداخىلي 

للمدير التنفيذي 
100%

%4100 تقارير4إرسال 

%85بنتظار الردالحصول عىل الصفة

تأجيلتطوير الخطة

0%

اتجية قرار  تم تأجيل تطوير الخطة االستر

،وذلك بسبب جائحة 3مجلس اإلدارة رقم 

ا كرون

%9001100تم الحصول عىل شهادة اإليزوISO9001الحصول عىل شهادة

ن االنتقال اىل المقر الجديد%0تأجيل التقدمISO27001الحصول عىل شهادة لحي 

ن المؤسسي# جوائز  3الحصول عىل  %33التقدم التمت 

ن خدمات الموارد )تفعيل بوابة الموظفي 

ية (البشر

 من قبل منسقة 2021تم ادخال الخطة لعام 

المتابعة والتقييم 

واالنتهاء من تعديالت النهائية 
وع95% إغالق النسخة األول من المشر

ن تطوير خدمات الموظفي 

تفعيل بوابة 
ن المتطوعي+العضاء+المستفيدين)المستخدمي 

(ن

 رفع بيانات األعضاء 

أكد من رفع بيانات المستفيدين كاملة  ت

 االنتهاء من ربط بوابة الدفع بالموقع

االنتهاء من بوابة األعضاء 97%

االنتهاء من تفعيل بوابة الدفع

%100%95%95التقل النسبة عن 

%100%100%95التقل النسبة عن 

%100%100%95التقل النسبة عن 

%100%0%95التقل النسبة عن 

%100%100تقليص مدة معالجة الشكوى

ي
ن مراجع قانونن %0لم يتم تعيي 

ي
ن مراجع قانونن %0لم يتم تعيي 

%350 محاضن6عدد 

5اعتماد االالئحة باجتماع رقم %5100اعتماد االالئحة باجتماع رقم 1محضن 
االعتماد والرفع للوزارة%100تمخطاب للوزارة  + 1محضن 
االعتماد والرفع للوزارة%100تمخطاب للوزارة  + 1محضن 

ي التسليم%0لم يتم1محضن 
ن
تأخي  المستشار ف

لم يتم1محضن 
0%

ي التسليم
ن
تأخي  المستشار ف

مراجعة الالئحة ورفع المالحظات

لم يتم1محضن 
0%

ي التسليم
ن
تأخي  المستشار ف

مراجعة الدليل ورفع المالحظات

%25100  شهادة25 عدد

%1280 نموذج عدم افصاح15عدد 

تم تحليل البيانات من االستبيان وكانت أسباب %83%81 %98زيادة اىل 

عدم الرضا  األجور ثم بيئة العمل ثم الدورات

ع 4عدد    + 1 موظفات خالل السنة كل رب  

 نهاية السنه1موظف 
%0لم يتم

%125 محاضن4عدد 

ضمان استدامة برامج الجمعية . ج:النتائج
ة ةالمستهدف للفتر ةالفعلي للفتر المالحظاتأداء الفتر

1818%

%18يتم قياس تقييمهم عن طريق منصه التطوع

ع ن خالل كل رب   %18يتم تقييم المتطوعي 

عضو 100%123

 عضو73المسددين 
100%

%50عدد 100%5

100%





مجموع
11000اء مبالغ
التبرع
من
األعض،



48500مبالغ
سداد
رسوم
العضوية
100%

اجتماعات 7 اجتماعات8
88%

لم يصل لقسم الجودة والمتابعة أي محضن 

ي تمت خالل 
م2020من االجتماعات التر

%6150ظهورتلفزيوني4
%100يتم تحديثها بشكل مستمر100%

%6150ظهور إذاعي4
49225%

%4106882  متابع بتويتر50000 
%340768 باالنستقرام5000

%18623 مشاهدات800السناب 

100%

 تغريده 65تم نشر عدد 


 بوست61تم نشر عدد 



8تم
تزويد
اخصائية
تقنية
المعلومات
ب


فديوهات
لوضعها
بحساب
موده
في
اليوتيوب

 مقطع على قناة مودة اليوتيوب 2نشر عدد 


تم
تزويد
اخصائية
الثقة_قد#تفاعل مع هشاق 



خبر
لنشرها
48تقنية
المعلومات
بـ
عدد

عالموقع
اإللكتروني

190%

151561040%

412300%

%100تم االنتهاء من التصميم بالكامل100%

 لم يتم تحقيق الهدف بسبب الجائحة وتم 20210%

الغاء الفعاليات
38267%

تم تكريم اإلعالميين والمتطوعين عبر تويتر 

%100بسبب الجائحة

تم إلغائه بسبب جائحة فايروس كاونا%0الغاء
الفعالية
بسبب
الجائحة

100%50%50%

تم عمل تصميم لنشره لكن تم إفادتنا من قسم

 الخدمة االجتماعية بأنه ؛بسبب عدم دعمه من

 الوزارة توقف

نامج100% لم يتم تنفيذ التر

0%

100%100
100%

100%100%100%

100%100%

100%

100%100
100%

100%100%

100%

100%100
100%

100%100%

100%

100%100%

100%
33100%

44100%

100%
%100خطاب
شكر17حتى
األن
تم
إعداد

100%100%
100%

نامج وارساله  يتم عمل التقرير بعد انتهاء التر

للجهه الداعمة

0
تم
العمل
على
االتفاقية
وتحديد
المنتجات
لشركة

%50الفطيم
لكن
لم
توقع
من
قبلهم
100%
100%
لاير
لحملة
صندوق
عون2500000

تم
العمل
عليها
إلكترونيا
من
جديد100%



خطاب164
وتم
ارسال
عدد
100%

%50عضو5تم انضمام عدد 10

%100تم
دعم
البرنامج
دعم
خدمي ريال300000

	 ريال375000     من مصرف375000تم دعم الربنامج بمبلغ 

. الراجحي
100%

100%
100%
لاير600000تم
الدعم
من
شركة
بوينغ
بمبلغ

12000094363.6679%

تم
دعم
برنامج
القيادة
على
مرحلتين
بمجموع
 ريال60000


لاير
من
مؤسسة
اللؤلؤة
الوقفية60400
101%

%100تم دعم البرنامج دعم خدمي ريال120000

لم يتم االنتهاء من اعداد الحقائب لهذا لم يتم ريا250000

التسويق للبرنامج
0%

%0البرنامج ينفذ من مركز التنميه االجتماعية ريال400000

%00 ريال31500

%00 ريال1400000

%00 ريال350000

%00 ريال81000

اتالمخرج المؤشر

رس حديثة الزواج قادرة عىل تحقيق السعادة الزوجية 
ُ
 أ

والحفاظ عىل كيانها

نسخ الحقائب التدريبية املعتمدة

تقرير البرنامج التدريبي 

تقرير الجلسات االستشارية

 أرس قادرة عىل مواجهة التحديات والمشاكل والحماية 

من التفكك األرسي
عدد املستفيدين من الخدمات لكل ربع من السنة

م2020تقرير أداء الجمعية خالل الربع الرابع لعام  

األهداف
اقضها وكيفية الحد من الطالق ومعالجة آثاره .    مجتمع واع بأسباب تماسك األسرة ونو

.     منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات املنظمة للعالقات والحقوق األسرية

.قادرة وأبنائها على تخطي تجربة الطالق ومواجهة آثاره-ومن في حكمها-     مطلقة

 أرس ناشئة واعية بجوانب وشؤون الحياة الزوجية وأهمية االستقرار األرسي   

اتالمخرج المؤشر

يعات لمعالجة القضايا األرسية بفاعلية  ن وتشر قواني 

وعدل

وع بينة  )نسخة من الدراسة النهائية  ن لوزارة العدل- مشر وكسب - االستعالم عن المقبلي 

(التأييد

الدراسة النهائية

وع بينة  )خطاب الرفع للوزارة  ن لوزارة العدل- مشر (وكسب التأييد- االستعالم عن المقبلي 

وع بينة  )خطاب الرفع للوزارة  ن لوزارة العدل- مشر (وكسب التأييد- االستعالم عن المقبلي 

وع )نسخة من الملفات المرفوعة للوزارة  ("مدونة األحوال الشخصية"كسب التأييد لمشر

بدء العمل مع مركز ترابط عن بعد تقديم استشارات 

قانونية لزائري املركز عبر الرقم املوحد لالستشارات 

القانونية

50%

التقارير االحصائية ملنجزات املكتب 

تقديم التصور للمشاركة بالحملة وأخذ املوافقة عليه

. بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا األرسية

.تقارير نتائج التقييم ومدى رضا املراجعات من الخدمات التي يوفرها املكتب

نتائج تقييم املدربين وتقييم املتدربات+  مستشارة قانونية مؤهلة  30تخريج 

 ساعة كحد أدنى من االستشارات القانونية واألعمال الحقوقية3000تحصيل 

التواصل مع وزارة العمل والتنمية ملتابعة رفع التصور لهم

افتتاح مكتب مودة للمساندة الحقوقية بمنطقة الباحة

تقارير حضور وانصراف املوظفات- مخاطبة الجهات ذات العالقة

نساء مطلقات مؤهالت لسوق العمل  

ي لتأهيل  تدريب عدد  نامج التدريتر مستفيدة (25)  التر

ي مجال  
ن
برنامج رائدات حرفيات  ف

ي للمستفيدات وبناتهمتدريب 
ي التدريب التقتن

ي للتدريب التقتن
  20 برنامج مهارتر

برنامج دعم تدريب قيادة المرأه للمركبات تأهيل 

ن قطاع السياحة والفندقة تدريب   لتوطي 
ً
 مستفيدة 25برنامج معا

 مستفيدة 40توفت  فرص وظيفية تناسب احتياجات المستفيدات لعدد 

اتالمخرج المؤشر

ار الطالق النفسية   نساء مطلقات مؤهالت لمواجهة آث

واالجتماعية واالقتصادية

 مستفيدة  جديدة100قبول ودراسة 

ي
ن
التأهيل لما بعد الطالق ف

 مستفيدة وابنائهم250  برنامج مودة التوعوي للمستفيدات وابنائهم 

 تنفيذ اجتماعات اعضاء لجنة عون عدد

الحصول عىل الشهادة

الحصول عىل الشهادة

ن ية)بوابة الموظفي  (خدمات الموارد البشر

ن ن+العضاء+المستفيدين)بوابة المستخدمي  (المتطوعي 

امج % نسبة رضا ألمستفيدين من الخدمات والتر

نسبة استفادة المستفيدين من الخدمات %

اتالمخرج المؤشر

ي إتخاذ القرار
ن
 إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه المعرفة ف

الحصول عىل نسبة درجة الحوكمة  عالية

إعداد تقرير المراجع الداخىلي

إعداد تقارير المتابعة الربعية

الحصول عىل الصفة

اتجية إعداد مسودة مطورة للخطة االسير

%نسبة رضا الموردين

نسبة رضا الجهات الداعمة %

#مدة معالجة الشكاوى

اتالمخرج المؤشر

اعتماد القوائم المالية  والرفع للوزارة

اعتماد الهيكل

ية اعتماد الئحة الموارد البشر

ية اعتماد دليل  إجراءات الموارد البشر

 موظفة25تنفيذ دورات لعدد 

 طالبة وموظفة تمهي 15التدريب والتعاون مع عدد 

نظام اداري وماىلي واضح وضابط الدارة وتشغيل الجمعية 

عدم تكرار المالحظات الربعية 
ي 3عدد 

 تقاريرربعية المراجع القانوتن
انخفاض المالحظات الربعية

تنفيذ اجتماعات لجنة التدقيق الماىلي

اعتماد الالئحة

اعتماد الموازنة التقديرية  والرفع للوزارة

ي
نسبة الرضا الوظيفن

ن  اعالن الموظف المتمي 

تنفيذ اجتماعات  لجنة االستثمار

%4100تم ارسال 

مبلغ الدعم من الشركات واألعضاء واملتبرعين واملتطوعين والصحفيين  

 اجتماعات للجنة اإلعالمية 8تنفيذ عدد 

 بالسنه4زيادة عدد للظهور التلفزيوني واإلذاعي لـ 

تحديث قاعدة بيانات لجميع وسائل اإلعالم

ي المجتمع السعودي
ن
 انتشار دور الجمعية ف

 عدد  املسجلين من متطوعين ومتطوعات في الجمعية

تطبيق نظام برمجي للمتطوع في موقع الجمعية+ قياس تجربة املتطوعين متطوع100

نموذج للتقيم املتطوعين

عدد اعضاء الجمعية الفاعلين    

    عدد املنتسبين للجمعية الجدد

%100ارسال التقرير الربعي لالعضاء

شطة التي تقدمها الجمعية بمعدل   مرات بالسنة4 زيادة الظهور اإلعالمي للتعريف بالخدمات واألن

 بالسنه4 عدد اإلعالميين واإلعالميات املتطوعين للجمعية زيادة

االنتهاء من تصميم وطباعة مطبوعات الجمعية

 مشاركات خارجية20 تنفيذ عدد

رقمية3إعداد   أخبار عن الجمعية بوجه عام بمواقع التواصل اإلجتماعي والصحف الورقية وال

دادا   أخبار 6 إعداد خبر واحد قبل الحدث واثناء الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي، وإع

رقمية صحفية بالصحف الورقية وال
100%

هاشتاقات خالل العام للمواضيع الهامة التي تغطي برامج الجمعية4انشاء 

 الف50000 التفاعل وزيادة عدد املتابعين الى زيادة مستوى  

 باالنستقرام5000متابع بتويتر و

 مشاهدات800السناب 

 خبر باملوقع اإللكتروني 63عدد -   بالشهر 20 بالشهر و عدد الصور باالنستقرام 60عدد التغريدات  

.واملشاركات اإلذاعيه والتلفزيونية طوال العام 

. رتويت بالسنة15عمل 


375000
قيمة
الرعايه

معاً
لتوطين
السياحة
والفندقه
_

برنامج التأهيل لسوق العمل

داد  تقرير واحد بعد الحدث  إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل االجتماعي وإع

رقمية  بالصحف الورقية وال

برنامج التأهيل لسوق العمل

داد 24 إعداد  لتقرير الصحفي2 إعالن طوال العام بمواقع التواصل اإلجتماعي وإع

داد  تقرير واحد بعد الحدث  إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي وإع

رقمية  بالصحف الورقية وال

برنامج التدريب التقني

داد  تقرير واحد بعد الحدث  إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي وإع

رقمية  بالصحف الورقية وال

برنامج القيادة

 أخبار ونشرها3إعداد 

 تقارير خالل الربع االول والثاني والثالث والرابع التقرير السنوي4اخراج و إرسال عدد 

داد  خبر  قبل الحدث وبعده  بمواقع التواصل اإلجتماعي و بالصحف 35إعداد   إعالن قبل الحدث وإع

رقمية  الورقية وال

برنامج  تأهيل املقبلين واملقبالت على الزواج

رقمية  إعداد خبر واحد قبل الحدث  وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي و الصحف الورقية وال

برنامج تأهيل حديثي الزواج

رقمية  إعداد خبر واحد قبل الحدث  وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي و الصحف الورقية وال

برنامج التأهيل ملا بعد الطالق

رقمية  إعداد خبر واحد قبل الحدث و وبعد الحدث بمواقع التواصل االجتماعي و الصحف الورقية وال

برنامج مودة التوعوي

داد  تقرير واحد بعد الحدث  إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل االجتماعي وإع

رقمية  بالصحف الورقية وال

برنامج رائدات حرفيات

داد  تقرير واحد بعد الحدث  إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل اإلجتماعي وإع

رقمية  بالصحف الورقية وال

برنامج الحاضنة القانونية

 لاير1400000  قيمة الرعاية 

مكاتب المساندة

 لاير350000 قيمة الرعاية 

الحاضنة القانونية لألحوال الشخصية

 لاير81000  قيمة الرعاية 

الوحدة االستشارية المتنقلة

ن تنظم العالقات االرسية بضمان حقوق االفراد  قواني 

متوقف العمل امليداني في الوحدة 

نساء مطلقات متمكنات لتخطي محنة الطالق وآثارة

الجمعية تعمل بفاعلية وكفاءه عالية من أجل تحقيق أهدافها ومن خالل قيادة الجمعية بشفافية ومسؤولية

ي نهاية شهر نوفمتر
ن
سيتم ف

 لاير120000 قيمة الرعاية 

برنامج التأهيل مابعد الطالق

 لاير60000 قيمة الرعاية 

برنامج القيادة

 لاير120000 قيمة الرعاية 

برنامج التدريب التقني

لاير250000 قيمة الرعاية 

برنامج تأهيل حديثي الزواج

 لاير400000 قيمة الرعاية 

برنامج  تأهيل المقبلين والمقبالت على الزواج

 لاير31500  قيمة الرعاية 

دراسة بينة

إرسال خطاب شكر لداعمين أو الرعاة خالل أسبوع

إرسال التقارير الشامله عند نهاية البرنامج املدعوم

 دخل الجمعية زاد مع ضمان تنوع المصادر  

بيع منتجات الجمعية من خالل شركة الفطيم

 %71زيادة نسبة املوارد املالية ب 

توزيع الخطابات في وقتها

 اعضاء وعضوات10زيادة العدد بمعدل 

 لاير300000  قيمة الرعاية 
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