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%75%75%75%75%75%81%80االحتضاناالحتضاننسبة األطفال الذين تم احتضانهم إلى إجمالي األطفال المستلمين1-1ع
722222ـــــــــــــــــــــــــــــــــاالحتضاناالحتضانعدد األطفال الذين تجاوزوا السنة والنصف خالل تواجدهم بالدور1-2ع
1379090909090ـــــــــــــــــــــــــــــــــاالحتضاناالحتضانمتوسط بقاء الطفل في الدور باأليام1-3ع
%100%100%100%100%100%98%100االحتضاناالحتضاننسبة األطفال الذين تمت متابعتهم إلى األطفال المستحقين للمتابعة1-4ع
%80%80%80%80%80ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةاالحتضاننسبة رضا المستفيدين عن الجمعية2-1ع
%90%90%90%90%90ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةتنمية الموارد الماليةنسبة رضا المتبرعين عن الجمعية2-2ع
82240ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنمية الموارد المالية+ االحتضان تنمية الموارد المالية+ االحتضان عدد المبادرات المنفذة لتحسين تجربة المستفيدين والمتبرعين2-3ع
105320ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعالقات واإلعالمالعالقات واإلعالمعدد الشراكات االستراتيجية الفاعلة التي تخدم أهداف الجمعية3-1ع
4,500,0001,000,0001,300,0001,100,0001,100,000ـــــــــــــــــــــــــــــــــ1,000,000الماليةتنمية الموارد المالية(المالية وقيمة الخدمات)إجمالي اإليرادات الناتجة من الشراكات 3-2ع

68122442العالقات واإلعالمالعالقات واإلعالمعدد المشاريع التي تعزز العالقة مع الوزارة4-1ع

2,500,0005,016,099700,000000700,000الماليةتنمية الموارد الماليةإجمالي الدعم المالي الذي قدمته الوزارة للجمعية4-2ع

؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؟؟%85التطوير والجودةالعالقات واإلعالم(CRQ)قياس السمعة المؤسسية للجمعية 5-1ع
010001ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةالتطوير والجودةعدد الجوائز التي حصلت عليها الجمعية5-2ع
؟؟؟؟؟0ـــــــــــــــــــــــــــــــــالماليةلجنة االستثمارإجمالي اإليرادات من عوائد األوقاف1-1م
؟؟؟؟؟0ـــــــــــــــــــــــــــــــــالماليةلجنة االستثمارإجمالي اإليرادات من عوائد االستثمارات1-2م
3,000,00013,728,46015,000,0002,500,0006,000,0004,000,0002,500,000الماليةالماليةالفائض النقدي1-3م
%75%75%75%75%75%67ـــــــــــــــــــــــــــــــــالماليةتنمية الموارد الماليةنسبة تبرعات األفراد إلى إجمالي التبرعات2-1م
30,915,52338,000,0007,500,00011,500,0006,000,00013,000,000ـــــــــــــــــــــــــــــــــالماليةتنمية الموارد الماليةإجمالي إيرادات الجمعية2-2م
1,000200300350150؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــاالحتضاناالحتضانعدد األسر الموجودة في قاعدة بيانات الجمعية والمحققة لشروط القبول في التقدم لالحتضان1-1د
82330؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــاالحتضاناالحتضانعدد الوسائل الجديدة المستخدمة الستقطاب األسر السمراء1-2د
20050505050؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــاالحتضاناالحتضان(الحاصلة على إسناد)عدد األسر السمراء المحققة لمعايير االحتضان 1-3د
3642401015150التطوير والجودةالتطوير والجودةعدد العمليات التي تم تطويرها2-1د
%75%75%75%75%75%40ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةالتطوير والجودةنسبة العمليات في النشاط الرئيسي وتنمية الموارد المالية التي تم تطويرها2-2د
8482330التطوير والجودةالتطوير والجودةإجمالي اللوائح واألدلة المعتمدة2-3د
8502010200ـــــــــــــــــــــــــــــــــتقنية المعلوماتتقنية المعلوماتعدد العمليات التي تم أتمتتها3-1د
3156630ـــــــــــــــــــــــــــــــــتقنية المعلوماتتقنية المعلوماتعدد الخدمات اإللكترونية المقدمة للمستفيدين والمتبرعين3-2د
%90%90%90%90%90ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةتقنية المعلوماتنسبة رضا المستخدمين عن الخدمات اإللكترونية المقدمة لهم3-3د
%15%15%15%15%15%13ـــــــــــــــــــــــــــــــــالماليةالماليةنسبة الصرف على العالقات العامة والتسويق من اإليرادات4-1د
30,000,00065,000,00010,000,00025,000,00020,000,00010,000,000ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعالقات واإلعالمالعالقات واإلعالمللجمعية (الوصول)عدد مشاهدات المواد اإلعالمية 4-2د

%98ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%98%95ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةالتطوير والجودةالدرجة المتحصلة في معيار حوكمة الجمعيات األهلية1-1نتحقيق معايير الحوكمة1ن
8008311,600150650650150الموارد البشريةالموارد البشريةإجمالي ساعات تدريب الموظفين بحسب احتياجهم التدريبي2-1نتأهيل وتنمية الموارد البشرية2ن
1.2500000ـــــــــــــــــــــــــــــــــالموارد البشريةالموارد البشريةعدد الوظائف القيادية الشاغرة3-1ناستقطاب الكفاءات واستبقاؤها3ن

%80%80%80%80%80%75%80التطوير والجودةالموارد البشريةنسبة رضا العاملين عن بيئة العمل4-1ن
%5%5%5%5%5%14ـــــــــــــــــــــــــــــــــالموارد البشريةالموارد البشريةنسبة تسرب الموظفين4-2ن
24130012969696ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوعالتطوععدد المتطوعين في أعمال الجمعية5-1ن
8610010303030ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوعالتطوععدد الفرص التطوعية الجديدة المرفوعة في المنصة5-2ن

6ن
إعداد األبحاث والدراسات 

المتعلقة بقضية مجهولي األبوين
2020011لجنة األبحاث والدراساتلجنة األبحاث والدراساتعدد األبحاث والدراسات في مجال قضايا مجهولي األبوين6-1ن

42110ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةالتطوير والجودةعدد المبادرات واألنشطة التي تم توثيق الدروس المستفادة منها7-1ن
%10%10%5%5%30ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتطوير والجودةالتطوير والجودةنسبة استكمال تأسيس نظام إدارة المعرفة7-2ن

م2022- بطاقة األداء االستراتيجي 

بناء وتعزيز الصورة الذهنية للجمعية5ع

رمز 
الهدف

الهدف
رمز 

المؤشر
مسؤول القياسمالك المؤشراسم المؤشر

1ع
إسناد كفالة األطفال مجهولي األبوين 

إلى أسر مؤهلة ومتابعتهم

تحسين تجربة المستفيدين والمتبرعين2ع

3ع
تطوير وبناء عالقات وشراكات 

استراتيجية مع القطاعات المختلفة

4ع
تعزيز العالقة االستراتيجية مع 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

تحقيق االستدامة المالية1م

زيادة وتنويع إيرادات الجمعية2م

1د
استقطاب أسر 

مناسبة ومؤهلة لالحتضان

تطوير وتحسين العمليات2د

تحقيق التحول الرقمي3د

4د
تحسين وتطوير دور 

العالقات العامة والتسويق

تطوير إدارة المعرفة7ن

بناء بيئة عمل محفزة4ن

5ن
تفعيل التطوع للمساهمة في 

تحقيق أهداف الجمعية


