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نســـبة من تم التقي�يم الشامل لقدراتهم من إجمالي 
المستفيدات من خدمات الجمعية.

عدد الحاالت المتعففة التي تم الوصول لها وتغطية
احتياجاتها.

متوسط قيمة الدعم الرعوي السنوي ل�مستفيدات.

عدد المستفيدات التي تم وضع خطط لتحسني جودة
حياتهن.

متوســـط العمـــر الرعـــوي ل�مســـتفيديات المناســـبات 
ل�ت�أهيل التنموي.

١-١

٢-١

٣-١

٤-١

٥-١

١
الرعاية التحفيز�ة

األساسية المادية
ل�مستفيدات

الرعاية :
الرعايـــة أشـــمل من تقديـــم الخدمـــات تقوم علـــى رصد االحتيـــاج وتقي�يمـــه وتصميم 
الخدمات بما يالئمه وفق أفضل الممارســـات وأيســـر األســـاليب بما يز�د من التقارب 

بني المستفيدات وأبنائهن والجمعية.

التحفيز�ة :
تحفيـــز المســـتفيدات وأبنائهـــن لالعتمـــاد علـــى الـــذات وعـــدم االســـتمرار فـــي طلب 

الرعاية.

األساسية :
االهتمـــام في الخدمات الرعو�ة باالحتياجات األساســـية التي تســـاعد المســـتفيدات 

على الحياة الكر�مة.

المادية والمعنو�ة :
تقديـــم الخدمـــات الرعو�ـــة الماديـــة بشـــقيها المالـــي والعينـــي مـــع مراعـــاة الجانب 

المعنوي في تقديم الخدمات والحرص على خصوصية وكرامة المستفيدات.

البحث الشامل ل�مستفيدات.

الوصول ل�متعففات وتقديم الرعايه لهن.

تنو�ـــع مجـــاالت الرعايـــة وقيمتهـــا مـــع الرتكيـــز علـــى رعاية 
االحتياجات األساسية.

مساندة المستفيدات ل�وصول لالكتفاء.

تقليل العمر الرعوي ل�مستفيدات.

عدد مجاالت الدعم القانوني المقدمة ل�مستفيدات.

عدد برامج الدعم القانوني المقدمة ل�مستفيدات.

نســـبة الحاالت التي تم إنهاء مشكالتها القانونية من 
إجمالي المستفيدات من الدعم القانوني.

الســـنوي  القانونـــي  الدعـــم  قيمـــة  متوســـط 
ل�مستفيدات.

١-٤

٢-٤

٣-٤

٤-٤

الدعم القانوني٤
ل�مستفيدات

الدعم :
إحتياجـــاتها  حســـب  ل�حـــاالت  واالستشـــارات  واإلرشـــاد  التوجيـــه  تقديـــم 

لمساعدتهن على تجاوز المشكالت وتحسني جودة الحياة.

القانوني :
أللـــرامل  االجتماعيـــة  بالحالـــة  المتعلقـــة  القانونـــي  بالخدمـــات  االهتمـــام 
والمطلقات كالنفقة والحضانة والوالية وغريها مما يســـاعد المستفيدات 

ل�حصول على حقوقهن القانونية.

تنو�ع مجاالت الدعم القانوني.

ز�ادة أشكال الربامج والمشار�ع القانوني.

الوصول لنتائج إ��جابية في الدعم القانوني.

عدد مجـــاالت الدعم النفســـي واإلجتماعـــي المقدمة 
ل�مستفيدات.

عـــدد برامـــج الدعـــم النفســـي واإلجتماعـــي المقدمـــة 
ل�مستفيدات.

نسبة الحاالت المتعافية من إجمالي المستفيدات من 
الدعم النفسي.

عـــدد الحاالت التي تم تقديم الحماية والمســـاندة لها 
وإنهاء مشكالتها االجتماعية.

المحيـــط  وعـــي  لتنميـــة  الموجهـــه  الربامـــج  عـــدد 
االجتماعي ل�مستفيدات.

متوســـط قيمة الدعم النفسي واالجتماعي السنوي 
ل�مستفيدات.

١-٢

٢-٢

٣-٢

٤-٢

٥-٢

٦-٢

عـــدد الدراســـات المتخصصـــة لقيـــاس احتياجـــات ســـوق 
العمل.

نســـبة الحـــاالت التـــي تم تقديـــم برامج ت�أهيـــل لها من 
إجمالي الحاالت المناسبة ل�ت�أهيل التنموي.

نسبة الحاالت التي إجتازت برامج الت�أهيل من إجمالي
المشاركني.

إجمالـــي  مـــن  بوظائـــف  إلحاقهـــن  تـــم  مـــن  نســـبة 
المشاركات في الربامج الت�أهيلية.

نســـبة من تم تمكينهن بمشـــار�ع صغـــرية من إجمالي 
المشاركات في الربامج الت�أهيلية.

نســـبة االســـتمرار بالوظائف والمشـــار�ع مـــن اجمالي 
الممكنات من العمل.
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التنمـــوي  والتمكـــني  القـــدرات  بنـــاء  قيمـــة  متوســـط 
السنوي ل�مستفيدات.

نســـبة األبنـــاء المشـــاركني فـــي الربامـــج التنمو�ـــة من 
إجمالي أبناء المستفيدات المستهدفني بالتنمية.

٧-٣

٨-٣

نســـبة الحـــاالت التـــي حققـــت مســـتهدفاتها من خطط 
تحسني جودة الحياة.

عـــدد الحاالت التـــي تم تحقيق اكتفاء لهـــا من اجمالي 
المؤهالت ل�ت�أهيل التنموي.

٩-٣

١٠-٣

٣

بناء القدرات
والتمكني التنموي

ل�مستفيدات
وأبنائهن

بناء القدرات :
تقو�ة وتعز��ز مهارات وقدرات المستفيدات وأبنائهن الشخصية والعملية 
بمنهجيـــات علميـــة تملكهـــم المهارة وترفع مـــن قدراتهم علـــى تطبيقها 

وبما يراعي الفروق الفردية والميول المهنية.

التمكني :
المســـاهمة فـــي توفري البيئـــات وفرص العمـــل المالئمة لتفعيـــل مخرجات 
الت�أهيـــل والتعلم وتصميـــم منهجيات عمل تز�د مـــن ضمانات نجاحهم في 

حياتهم العملية.

التنموي :
جهـــود بنـــاء القـــدرات والتمكـــني وفـــق احتياجات ســـوق العمـــل ومتطلبات 
التنمية المجتمعية بما يز�د من فرصهم في الوصول لالكتفاء واالنسجام 

االجتماعي والمساهمة في التنمية.

توافق الربامج الت�أهيلية مع احتياجات سوق العمل.

الت�أهيل المتوافق مع نتائج البحث الشامل وتقي�يم الميول.

تمكني المجتـــازات لربامج الت�أهيل من الوظائف والمشـــار�ع 
الصغرية.

ضمان نجاح عمليات التمكني.

وصول الحاالت لدرجة من االكتفاء.

التحسن الدراسي ألبناء المستفيدات.

٢

الدعم النفسي
واالجتماعي ل�مستفيدات
وأبنائهن وتوفري الحماية

االجتماعية لهن

الدعم :
إحتياجاتهـــا  حســـب  ل�حـــاالت  واالستشـــارات  واإلرشـــاد  التوجيـــه  تقديـــم 

لمساعدتهن على تجاوز المشكالت وتحسني جودة الحياة.

النفسي واالجتماعي :
االهتمـــام فـــي الخدمـــات االستشـــار�ة واإلرشـــادية بالمجـــاالت النـــفسية 

واالجتماعية.

توفري الحماية االجتماعية :
تهتـــم الجمعيـــة بدراســـة الحاالت التـــي يمـــارس فيها ضغوط ســـلبية على 
المســـتفيدات مـــن المحيط االجتماعي ودراســـة أســـبابها والســـعي اليجاد 

حلول مناسبة.

تنو�ع مجاالت الدعم النفسي واإلجتماعي.

ز�ادة أشكال الربامج والمشار�ع النفسي واإلجتماعي.

الوصول لنتائج إ��جابية في الدعم (النفسي - االجتماعي).

تقديم الحماية االجتماعية ل�حاالت التي ت�تطلب ذلك.
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عدد النظم وال�وائح التي تم تطو��رها وتفعيلها في 
أعمال وخدمات الجمعية.

عـــدد شـــهادات الجـــودة والتميـــز التـــي حصلـــت عليهـــا 
الجمعية.

بالجمعيـــة  الحوكمـــة  درجـــة شـــهادة تطبيـــق معاي�ـــري 
(االمت�ثال - الشفافية - السالمة المالية).

نســـبة رضـــا المســـتفيديات واألطـــراف ذات العالقة عن 
برامج وخدمات الجمعية.

نسبة انجاز الخطة والموازنات المعتمدة.

عـــدد الربامـــج التقنيـــة المفعلة فـــي أعمـــال وخدمات 
الجمعية.

١-٥

٢-٥

٣-٥

٤-٥

٥-٥

٦-٥

متوسط وقت تقديم الخدمات.

الجهـــات  الدراســـات المتخصصـــة فـــي احتياجـــات  عـــدد 
المستهدفة.

٧-٥

٨-٥

عدد الممارســـات الر�ادية التنمو�ـــة التي تم توثيقها 
وإصدارها باسم الجمعية.

٩-٥

٥
تحقيق معاي�ري

الحوكمة والتميز
المؤسسي

تحقيق :
الحصـــول علـــى شـــهادات إعتماد ل�جـــودة والتميـــز والحوكمة مـــن الجهات 

المتخصصة.

معاي�ري الحوكمة :
حوكمـــة النظـــم والعمليـــات والسياســـات الداخليـــة لهـــا وفـــق المعاي�ـــري 
المعتمـــدة مـــن الـــوزارة والجهـــات اإلشـــرافية بمـــا يحقـــق رســـوخً� تنظيميً� 
ومؤسســـيً� فـــي األداء بدرجـــة عاليـــة من الشـــفافية واالمت�ثال والســـالمة 

المالية.

معاي�ري التميز المؤسسي :
القياديـــة واإلدار�ـــة  الجمعيـــة  لقـــدرات  المســـتمر  التطو�ـــ�ر  الحـــرص علـــى 
والتقنيـــة وفق أعلى معاي�ري التميز وتقديم خدمـــات وبرامج عالية الجودة 

ل�مستفيديات بكافة شرائحهم.

تطو��ر النظم والسياسات وآليات العمل.

توثيـــق عمليـــات التطو�ـــ�ر فـــي البنيـــة المؤسســـية وفـــق 
شهادات ل�جودة والتميز من جهات موثوقة.

ز�ادة رضا المتعاملني مع الجمعية.

ز�ادة نسب إنجاز الخطط والموازنات المعتمدة.

است�ثمار التقنيات الحديثة في أعمال الجمعية.

تخفيض وقت تقديم الخدمات وإنجاز العمليات.

عدد الفعاليـــات والمنتجات اإلعالمية التي تربز إنجازات 
الجمعية.

ومنتجـــات  لقنـــوات  والمتابعـــني  المتفاعلـــني  عـــدد 
الجمعية اإلعالمية.

عـــدد المتطوعـــني الفاعلـــني فـــي أعمـــال وأنشـــطة و 
برامج الجمعية.

نســـبة النخـــب من الخـــرباء واألكاديمني والمستشـــار��ن 
المتطوعني بالجمعية من إجمالي المتطوعني.

عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع.

عدد الربامج المنفذه من خالل الشراكات.

١-٦

٢-٦

٣-٦

٤-٦
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٦-٦

٦

الشراكة
المجتمعية الفاعلة

وتمكني العمل
التطوعي

الشراكة المجتمعية الفاعلة :
تعز�ـــ�ز التواصـــل وإبـــراز الجمعيـــة وأنشـــطتها إعالميـــً� ومـــد الجســـور مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المختلفـــة وتوثيـــق العالقـــات و اســـت�ثمار القـــدرات 

المشرتكة وتفعيل الشراكة وتوسيع نطاقها من خالل برامج مشرتكة.

تمكني العمل التطوعي :
االرتقاء  فـــي  المتطوعـــني  وتفعيـــل  الســـتقطاب  المالئـــم  المنـــاخ  تهيئـــة 
بمستوى الخدمات المقدمة ل�فئات المستهدفة وتطو��ر قدرات الجمعية 

وتحقيق رؤ�تها.

االبراز اإلعالمي ل�جمعية ومخرجات عملها.

ز�ادة التفاعل الجماهريي مع المخرجات اإلعالمية ل�جمعية.

استقطاب المتطوعني بمختلف فئاتهم.

المتطـــوعني  مـــن  المحرتفـــني  اســـتقطاب  علـــى  العمـــل 
واالستفادة منهم في تطو��ر الجمعية.

فتح مســـاحات ل�شـــراكة مع مؤسســـات المجتمع بقطاعاته 
الثالثة.

تنفيذ برامج مشرتكة مع الشركات وتفعيل الشراكات.
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مـــوارد  لتنميـــة  الفاعلـــة  التســـو�قية  القنـــوات  عـــدد 
الجمعية.

متوسط عوائد قنوات التسو��ق.

نســـبة الز�ـــادة فـــي الدخـــل الســـنوي ل�جمعيـــة مـــن 
التربعات.

نسبة الداعمني المستمر��ن في الدعم ألكرث من سنة 
من إجمالي الداعمني.

نســـبة العوائـــد الوقفية واالســـت�ثمار�ة إلـــى إجمالي 
دخل الجمعية.

نسبة االستدامة في تغطية مصار�ف الجمعية.

١-٨

٢-٨

٣-٨

٤-٨

٥-٨

٦-٨

٨
تنمية وإستدامة
موارد الجمعية

المالية

تنمية الموارد المالية ل�جمعية :
العمـــل علـــى ز�ـــادة القـــدرات الماليـــة ل�جمعيـــة وتنو�ـــع مســـارات الدعـــم 

والتمو��ل والرعاية لربامجها وخدماتها.

استدامة الموارد :
تحقيق درجة عالية من االســـتدامة المالية لتغطية مصروفاتها التشـــغيلية 

وبرامج التطو��ر المستقبلية والخدمات واالنشطة.

ز�ادة عدد قنوات التسو��ق التي يتم تسو��ق برامج الجمعية 
من خاللها.

النمو المتزايد في عوائد المسارات التسو�قية.

النمو السنوي في دخل الجمعية من اإليرادات والتربعات.

اســـتدامة العالقـــة مـــع الداعمـــني بمـــا يز�ـــد مـــن دعمـــهم 
السنوي لربامج وخدمات الجمعية.

النمو في عوائد األوقاف واالست�ثمارات الخاصة بالجمعية.

النمو في نســـبة االســـتدامة المالية ل�جمعية في تغطية 
مصار�فها  التشغيلية.

متوسط الرضا الوظيفي.

عـــدد الربامـــج الت�أهيليـــة والتدر��بيـــة لمنســـوبي الجمعيـــة من 
العاملني والمتطوعني بالتوافق مع احتياجاتهم التطو��ر�ة.

متوسط نتائج األداء الوظيفي ل�عاملني.

مـــن  الجمعيـــة  لمنســـوبي  التحفيز�ـــة  الربامـــج  عـــدد 
العاملني والمتطوعني.

التطو��ر�ـــة  والمبـــادرات  التحســـني  مشـــار�ع  عـــدد 
المقدمة من العاملني لتطو��ر أداء الجمعية.

١-٧

٢-٧

٣-٧

٤-٧

٥-٧

٧
تمكني وتطو��ر

الكوادر
المتخصصة

تمكـــني منظومـــة متطـــورة ل�مـــوارد البشـــر�ة تهتـــم باحرتافية   
تصميـــم الوظائـــف وتخطيـــط الموارد البشـــر�ة وتطو�ـــ�ر سياســـات ) االختيار 
واالستقطاب - الرتقي وتنمية المسار الوظيفي - التدر�ب والت�أهيل - بناء 
الصف الثاني - التحفيز - تقي�يم األداء الوظيفي ( بما يضمن كفاءة است�ثمار 

الكوادر والحفاظ على فعالية األداء .

ز�ادة الرضا الوظيفي ل�� الكوادر بما يز�د من إنتاجياتهم.

الت�أهيل والتدر�ب الموجه المتوافق مع االحتياجات التدر��بية 
ل�عاملني.

النمو في نتائج تقي�يم األداء ل�عاملني.

تحفيز العاملـــني والمتطوعني لز�ادة االنتمـــاء والرتابط بني 
ف�ق العمل.

لت�أهيلهـــم  كنتيجـــة  التطو�ـــ�ر  فـــي  العاملـــني  مســـاهمة 
وتحفيزهم.


