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%100%100%100%100%100%94%100االحتضاناالحتضاننسبة األطفال املستلمني إىل إمجايل األطفال املوجودين ابلوزارة1-1ع
%80%80%80%80%80%58%90االحتضاناالحتضاننسبة األطفال الذين مت احتضاهنم إىل إمجايل األطفال املوجودين ابلدور1-2ع
%100%100%100%100%100%100%100االحتضاناالحتضاننسبة األطفال الذين متت متابعتهم إىل إمجايل األطفال املستحقني للمتابعة1-3ع
501525100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالحتضانالعالقات واإلعالمعدد األسر ذات البشرة السمراء احلاصلة على إسناد كفالة1-4ع

%85ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%85%81%80العالقات واإلعالمالعالقات واإلعالم)CRQ(مؤشر قياس السمعة املؤسسية للجمعية 2-1عإبراز وحتسني الصورة الذهنية وتعزيز مسعة اجلمعية 2ع
3562211العالقات واإلعالمالعالقات واإلعالمعدد املبادرات اليت نتجت من االتفاقية مع الوزارة 3-1ع
4,700,0001,124,2312,500,00002,500,00000املاليةتنمية املوارد املاليةإمجايل الدعم املــــايل الذي قدمته الوزارة للجمعية 3-2ع
810153552العالقات واإلعالمالعالقات واإلعالم عدد الشراكات اجلديدة اليت ختدم أهداف اجلمعية4-1ع
1,000,00060,0001,000,000150,000250,000250,000350,000املاليةتنمية املوارد املاليةإمجايل اإليرادات الناجتة من الشراكات 4-2ع
650,0001,497,0661,500,000200,000350,000450,000500,000املاليةتنمية املوارد املاليةإمجايل اإليرادات من مصادر اثبتة1-1م
4,000,0005,225,5583,000,000500,0001,000,0001,000,000500,000املاليةتنمية املوارد املاليةالفائض النقدي1-2م
5351220تنمية املوارد املاليةتنمية املوارد املاليةعدد مصادر الدخل  اجلديدة2-1م
%25%25%25%25%25%17%25املاليةتنمية املوارد املالية نسبة أعلى مصدر دخل إىل ابقي املصادر2-2م
3012369999التطوير واجلودةالتطوير واجلودةعدد العمليات اليت مت تطويرها 1-1د
61381232التطوير واجلودةالتطوير واجلودةإمجايل األدلة اإلجرائية املعتمدة1-2د

%80%80%80%80%80%66%75االحتضاناالحتضاننسبة األسر اليت مت أتهيلها قبل االحتضان2-1دأتهيل األسر املقبلة على االحتضان2د
%0%75%60%50%75%43%70تقنية املعلوماتتقنية املعلوماتنسبة العمليات اليت متت أمتتتها من جمموع املمكن أمتتته3-1د
10982330تقنية املعلوماتتقنية املعلوماتعدد الربامج والتطبيقات واحلزم3-2د
%15%15%15%15%15%9%18املاليةتنمية املوارد املاليةنسبة مصروفات تنمية املوارد إىل إمجايل اإليرادات4-1د
4751220تنمية املوارد املاليةتنمية املوارد املاليةعدد الطرق والوسائل اجلديدة يف تنمية املوارد 4-2د
1801,5291,000250300300150العالقات واإلعالمالعالقات واإلعالم عدد املواد اإلعالمية اجلديدة اليت نشرهتا اجلمعية 5-1د
121481331العالقات واإلعالمالعالقات واإلعالمعدد املبادرات املنفذة خلدمة أهداف اجلمعية 5-2د

%80ـــــــــــــــــــــــــــــــــ%80ـــــــــــــــــــــــــــــــــ%80%79%80تنمية املوارد البشريةتنمية املوارد البشرية)جالوب(مؤشر رضا العاملني عن بيئة العمل 1-1نبناء بيئة عمل حمفزة 1ن
4004668000300300200تنمية املوارد البشريةتنمية املوارد البشريةإمجايل ساعات تدريب املوظفني  حبسب احتياجهم التدرييب 2-1ن
%80ـــــــــــــــــــــــــــــــــ%80ـــــــــــــــــــــــــــــــــ%80%89%75تنمية املوارد البشريةتنمية املوارد البشريةمتوسط األداء الوظيفي للعاملني2-2ن
4331200تنمية املوارد البشريةتنمية املوارد البشريةعدد الكفاءات اجلديدة اليت مت استقطاهبا 3-1ن
%3%3%3%3%3%0%3تنمية املوارد البشريةتنمية املوارد البشريةنسبة تسرب الكفاءات من اجلمعية3-2ن

XX20011مركز الدراساتمركز الدراساتعدد الدراسات والبحوث اليت أصدرهتا اجلمعية4-1نإعداد األحباث والدراسات املتعلقة بقضية جمهويل األبوين 4ن
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د

أتهيل وتنمية املوارد البشرية 

استقطاب الكفاءات املتميزة واستبقاءها 3ن

أمتتة العمليات وبناء قواعد البياانت 

تطوير آليات وأساليب تنمية املوارد املالية 

تفعيل دور العالقات العامة واإلعالم 

4

5د

2ن

بطاقة األداء االسرتاتيجي جلمعية الوداد لعام

تطوير عالقة اسرتاتيجية مع وزارة املوارد البشرية والتنمية 
االجتماعية وتفعيل االتفاقية معها

بناء الشراكات مع اجلهات والشخصيات املؤثرة 

إسناد كفالة الطفل جمهول األبوين إىل أسرة مؤهلة ومتابعته ع
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حتقيق االستدامة املالية 

تنويع مصادر الدخل

تطوير وحتسني العمليات واإلجراءات  1د
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