
ة ةالمستهدف للف#" ةالفع0/ للف#" المالحظاتأداء الف#"

%2021105 دورة للمستفيدات

%1010100 دورات للمستفيد

 5
5 لحدي67 نامج التدري7: تنفيذ ال?:

الزواج
لم يتم االنتهاء من مرحلة إعدلد الحقائب%0لم يتم

178

178

100%

تقرير أداء الجمعیة خالل الربع الرابع 2019م

األھداف

    مجتمع واع بأسباب تماسك األسرة ونواقضھا وكیفیة الحد من الطالق ومعالجة آثاره.

     منظومة متكاملة من التشريعات واإلجراءات المنظمة للعالقات والحقوق األسرية.

     مطلقة-ومن في حكمھا-قادرة وأبنائھا على تخطي تجربة الطالق ومواجھة آثاره.

نسخ الحقائب التدريبیة المعتمدة
تقرير البرنامج التدريبي 

تقرير الجلسات االستشارية

عدد المستفیدين من الخدمات لكل ربع من 
السنة

5 لتنفيذ الدورات 
TUالتقرير النها

5 تم تنفيذها
W7عدد الدورات ال

 مجتمع يدرك أهمية االستقرار األZي وآلية 
تحقيقه

وجود خدمات لمعالجة القضايا االZية

شباب وشابات وا5j بواجبات وحقوقه 
الزوجية و األZية

اتالمخرج المؤ<=

مجتمع وا5j بأسباب الطالق وكيفية الحد منه ومن آثاره السلبية   النتائج:



ة ةالمستهدف للف#" ةالفع0/ للف#" المالحظاتأداء الف#"

وع uv0لم يعتمداعتماد الم%
لم يتم االنتهاء بعد من مراجعة الدراسة 

واعتمادها

%100ارسال 6 خطاباتارسال 6 خطابات

90%94%104%

3030100%

30003240108%

لم يتم االعتماد إلرتفاع العرض الما{5 0%__
المقدم

%0لم يفتتحافتتاح مكتب الباحة

معلق بانتظار التعميد, بعد ارسال خطاب 
لرئيس المحكمة بطلب االفتتاح .. تم 

التواصل مع محكمة الباحة  معهم وابلغونا 
بانهم الزالوا ينتظرون توجية الوزارة .

التعاون مع مركزين للوحدات  
%100تم التعاون مع مركزينمتنقلة

%100تم تنفيذ نودةتنفيذ نودة

يعات لمعالجة القضايا األZية  uvوت � قوان��
بفاعلية وعدل

خطاب لوزارة العدل+خطاب لوزارة الصحة+محضر 
األجتماع+طباعة مشروع بینة  واعتماده

خطاب أمارة الباحة لتشغیل وتأسیس المكتب + 
تقارير حضور وانصراف الموظفات + التقارير 

االحصائیة لمنجزات المكتب

 مخاطبة الجھات ذات العالقة+برنامج تدريبي
 لمرشحات العمل+ تقارير حضور وانصراف

الموظفات + التقارير االحصائیة لمنجزات المكتب

 تقديم التصور للمشاركة بالحملة وأخذ الموافقة
علیه

 بيئة عدلية مؤهلة لمعالجة القضايا األZية.

خطابات ألمراء المناطق لطلب الدعم

تقارير نتائج التقییم ومدى رضا المراجعات من 
الخدمات التي يوفرھا المكتب.

تخريج 30 مستشارة قانونیة مؤھلة

بیان بالساعات الحقوقیة التي تم تحصیلھا بعد 
التخرج

تصور فني ومالي لتأسیس وتشغیل مركز اتصال 
موحد لتقديم االستشارات القانونیة

اتالمخرج المؤ<=

� تنظم العالقات االZية بضمان حقوق االفراد النتائج: قوان��



ة ةالمستهدف للف#" ةالفع0/ للف#" المالحظاتأداء الف#"

%160 مستفيدة 100160 مستفيدة

%110تدريب 44 مستفيدةتدريب 40 مستفيدة

%106دورة 34دورة 32

اجتماعات 8اجتماعات 8

100%

%228تدريب 57 مستفيدةتدريب 25 مستفيدة

%100تدريب 30 مستفيدةتدريب 30 مستفيدة

%100تدريب 20 مستفيدةتدريب 20 مستفيدة

%106مستفيدة 53مستفيدة 50

توظيف 57 مستفيدةتوظيف 50 مستفيدة
114%

5 حكمها وأبنائها   النتائج:
العيش الكريم للمرأة المطلقة ومن ��

اتالمخرج المؤ<=

 نساء مطلقات قادرات ع� مواجهة أثار 
الطالق االقتصادية

عدد المسجالت لكل ربع من السنة

تقرير تقییم المتدربات للبرنامج
قصص نجاح ( كنت فأصبحت) بخط المتدربات

مسودة الخطة التدريبیة للدورات المقدمة لعام 
2019

تقرير تقییم الدورات المقدمة 

نسخ المحاضر المعتمدة

نساء مطلقات يثقن بنفسهن وقدراتهن

التقرير الفني للبرنامج االتأھیل لسوق العمل
تقرير تقییم المتدربات

قصص نجاج ( كنت فأصبحت) بخط المتدربات

التقرير الفني للبرنامج الحرفي
تقرير تقییم المتدربات

قصص نجاج ( كنت فأصبحت) بخط المتدربات

التقرير الفني للبرنامج التدريب التقني
تقرير تقییم المتدربات

قصص نجاج ( كنت فأصبحت) بخط المتدربات

قائمة أسماء الملتحقات  تدريب قیادة المرأة

نسخ من عقود عمل المستفیدات تم توظیفھم  
أو نسخ من برنت التأمینات االجتماعیة   



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

ة ةالمستهدف للف#" ةالفع0/ للف#" المالحظاتأداء الف#"

العمل ع� متطلبات الجودة
تم العمل ع� المتطلبات 

%100الجودة

للحصول على الصفة 
%0بنتظار الرداالستشارية

حسب خطاب وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية أن تقوم الجمعية بالمتابعة 
 5

وبالفعل تابعنا مع وفد الخارجية ��
نيويورك بتاريخ 18 سبتم?: 2019م وبتاريخ 

5 نوفم?: 2019م وال زلنا ننتظر ردهم

تطوير دليل المجلس
%100إطار حوكمة مجلس اإلدارة

%4100 تقارير4 تقارير

اتجية W?تطوير الخطة االس
لم يتم تطوير الخطة 

اتجية W?اتيجية لعام  2020م%0االس W?تم تمديد الخطة اإلس

النتائج:

إعداد مسودة مطورة للخطة االستراتجیة

 إطار حوكمة ضابط وشفاف اساسه المعرفة 
5 إتخاذ القرار

��

اتالمخرج المؤ<=

الحصول على الشھادة

الحصول على الصفة

اعتماد الدلیل من مكتب محاماة معتمد

إعداد تقارير المتابعة الربعیة



� اجتماعات 6 %33اجتماع��

__0%

__0%

%100اعتماداعتماد

%100اعتماداعتماد

__0%
� من  � قانوني�� � مكتب محاسب�� عدم تعي��
الوزارة  ا{ االن ، ومتابعة التطوير ع� 

الالئحة والدليل

 � � تدريب جميع الموظف�� %100تدريب جميع الموظف��

تدريب كل ربع 10 متدربات
اجما{5 40 متدربة

تدريب كل ربع 10 متدربات
اجما{5 40 متدربة

100%

كل ربع يتم قياس الرضاء / اعالن 
 � الموظف المتم?�

%100كل ربع
� لعام 2020م تم تأجيل إعالن الموظف المتم?�

%75اجتماعات 6اجتماعات 8

نظام اداري وما{5 واضح وضابط الدارة 
وتشغيل الجمعية

� من  � قانوني�� � مكتب محاسب�� عدم تعي��
5 هذا الربع

الوزارة  ��

تنفیذ 6 اجتماعات للجنة التدقیق المالي / عدد 6 محاضر 
اجتماع/ التقریر الربعي عن مراجعة حسابات الجمعیة العضاء 

اللجنة

عدم تكرار المالحظات  , عالج المالحظات , سرعة التجاوب 
بایفاء المطلوب من المدقق والمراجع , انخفاض المالحظات 

المقدمة من المراجع.

نسخة من الخطاب الوارد من الجامعات والمعاھد والكلیات 
والصندوق / كشف ربعي باسماء المتدربات

نتائج القیاس / اعالن الموظف المتمیز/تقدیم الحلول

تنفیذ 8 اجتماعات لجنة االستثمار وتنمیة الموارد المالیة / عدد 
8 محاضر اجتماع

اعداد خطاب الرد على المالحظات وارسالھ للمكتب بمدة 
اقصاھا اسبوع من استالم التقریر.

اعتماد الموازنة التقدیریة من مجلس االدارة

اعتماد المیزانیة العمومیة من مجلس االدارة

انخفاض مالحظات المراجع القانوني عن اجراءات الموارد 
البشریة

الحصول على الشھادة /  تنفیذ 35 دورة تدریبیة.



ة ةالمستهدف للف#" ةالفع0/ للف#" المالحظاتأداء الف#"
%163 متطوعات 163متطوع 100

__20%

 � %50تم اعداد استمارات تقييمعمل استمارة وتقييم المتطوعي��

%94عضو 250234

108  � %80منتسب��

%75تقارير 3تقارير 4

_ 
4451316

100%

اجتماعات 5اجتماعات 8
63%

8450%

%100تم بشكل دوريبشكل دوري

8450%

47175%

 W?ع� توت?� متابع 45 الف بتوي � دد المتابع��
41090

91%

%329994باالنستقرام 3500 

800
 

السناب وصل عدد 
المشاهدات 105 مشاهدة

13%

عدد التغريدات  60 بالشهر و عدد 
الصور باالنستقرام 20  بالشهر - 
 5

�Uو W?عدد 63 خ?: بالموقع اإللك
والمشاركات

يتم الرد ع� األستفسارات 
5̈ ،عدد  بشكل يو

التغريدات 78 تغريده و 
78 بوست باالنستجرام 

والفيس بوك

130%

5 المجتمع السعودي
انتشار دور الجمعية ��

ضمان استدامة برامج الجمعية النتائج:

 زيادة مستوى التفاعل وزيادة عدد المتابعین  
الى 45 الف

 وزيادة عدد المتابعین الى بتويتر و 3500   
باالنستقرام

عدد التغريدات  60 بالشھر و عدد الصور 
باالنستقرام 20  بالشھر - عدد 63 خبر بالموقع 
اإللكتروني والمشاركات اإلذاعیه والتلفزيونیة 

طوال العام .

نموذج للتقیم المتطوعین

    عدد اعضاء الجمعیة الفاعلین

    عدد المنتسبین للجمعیة الجدد
ارسال التقرير الربعي لالعضاء

  مبلغ الدعم من الشركات واألعضاء والمتبرعین 
والمتطوعین والصحفیین

تنفیذ عدد 8 اجتماعات للجنة اإلعالمیة

زيادة عدد للظھور التلفزيوني واإلذاعي لـ 8 

تحديث قاعدة بیانات لجمیع وسائل اإلعالم

 زيادة الظھور اإلعالمي للتعريف بالخدمات 
واألنشطة التي تقدمھا الجمعیة بمعدل 8 مرات 

بالسنة

انشاء 4ھاشتاقات خالل العام للمواضیع الھامة 
التي تغطي برامج الجمعیة

  زيادة مستوى التفاعل  والسناب 800 مشاھدات

ات المؤ<=
 عدد  المسجلین من متطوعین ومتطوعات في 

الجمعیة
قیاس تجربة المتطوعین+ تطبیق نظام برمجي 

للمتطوع في موقع الجمعیة

المخرج



1534227%

45125%

%50تم التصميمتصميم وطباعة

1024240%

36200%

100100100%

3535100%

11100%

11100%

11100%

11100%

11100%

11100%

2424100%

5 المجتمع السعودي
انتشار دور الجمعية ��

إعداد خبر واحد قبل الحدث و وبعد الحدث بمواقع 
التواصل االجتماعي و الصحف الورقیة والرقمیة
إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع 

التواصل االجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 
الحدث بالصحف الورقیة والرقمیة

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع 
التواصل اإلجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقیة والرقمیة
إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع 

التواصل االجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 
الحدث بالصحف الورقیة والرقمیة

إعداد 24 إعالن طوال العام بمواقع التواصل 
اإلجتماعي وإعداد 2 لتقرير الصحفي

إعداد 3 أخبار عن الجمعیة بوجه عام بمواقع 
التواصل اإلجتماعي والصحف الورقیة والرقمیة
نشر 100 تغريدة، إعداد خبر واحد قبل الحدث 

واثناء الحدث وبعد الحدث بمواقع التواصل 
اإلجتماعي، وإعدادا 6 أخبار صحفیة بالصحف 

الورقیة والرقمیة
إعداد 35 إعالن قبل الحدث وإعداد  خبر  قبل 
الحدث وبعده  بمواقع التواصل اإلجتماعي و 

بالصحف الورقیة والرقمیة

إعداد خبر واحد قبل الحدث  وبعد الحدث بمواقع 
التواصل اإلجتماعي و الصحف الورقیة والرقمیة

إعداد خبر واحد قبل الحدث  وبعد الحدث بمواقع 
التواصل اإلجتماعي و الصحف الورقیة والرقمیة

عمل 15 رتويت بالسنة.

زيادة عدد اإلعالمیین واإلعالمیات المتطوعین 

االنتھاء من تصمیم وطباعة مطبوعات الجمعیة

تنفیذ عدد 10 مشاركات خارجیة



36200%

11100%

11100%

33100%

%75تقريرين 3تقارير 4

%100أرسال خطاب شكر للرعاةأرسال خطاب شكر للرعاة

إرسال التقارير الشامله عند نهاية 
نامج ال?:

إرسال التقارير الشامله عند 
نامج نهاية ال?:

100%

5 المجتمع السعودي
انتشار دور الجمعية ��

إرسال خطاب شكر لداعمین أو الرعاة خالل 
أسبوع

إرسال التقارير الشامله عند نھاية البرنامج 
المدعوم

إعداد 3 أخبار ونشرھا

إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع 
التواصل اإلجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 

الحدث بالصحف الورقیة والرقمیة
إعداد خبر واحد قبل الحدث وبعد الحدث بمواقع 

التواصل اإلجتماعي وإعداد  تقرير واحد بعد 
الحدث بالصحف الورقیة والرقمیة

إعداد 3 أخبار ونشرھا
اخراج و إرسال عدد 4 تقارير خالل الربع االول 

والثاني والثالث والرابع التقرير السنوي
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 ةرتفلا ءادأ
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33%
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 ةرتفلا ءادأ



163%

20%

50%

94%
80%75%

100%

63%
50%

100%

50%

175%

91%94%

13%

130%

227%

125%

50%

240%
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ةرتفلا ءادأ


