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 األهداف الرئيسية مع املؤشرات  2
 مؤشرات األداء رمز المؤشر رمز الهدف األهداف  المحور 

محور 

 المستفيدون

المساهمة في تحقيق 

 . االكتفاء الذاتي لألسر 
 1م 

 نسبة األسر المكتفية ذاتيا    1/  1م 

 من الجمعية للمساهمة في الوصول إلى االكتفاء الذاتي األنشطة المقدمة عدد  2/  1م 

  2م  .رعاية األسر معيشياً 

 عدد األسر المستفيدة من اإلعانات الشهرية    1/  2م 

 الغذائية الموزعة على األسر  السالتعدد    2/  2م 

 عدد اإلعانات الموسمية الموزعة على االسر   3/  2م

 عدد األسر المستفيدة من اإلعانات المساندة    4/  2م 

المساهمة في تحسين 

بيئة المجتمع الخارجي 

 للمستفيدين

 3م 
 عدد الخدمات المقدمة لتحسين البيئة الخارجية للمستفيدين   1/  3م

 نسبة رضا المجتمع الخارجي عن الخدمات المقدمة لتحسين البيئة  2/  3م

المحور 

 المالي 
 1ل تحقيق االستقرار المالي

  إلى عموم اإليرادات  نسبة اإليرادات الثابتة   1/ 1ل

 نسبة النمو في اإليرادات الثابتة  2/  1ل

 عدد الشراكات االستراتيجية 3/  1ل



 األهداف الرئيسية مع املؤشرات  3
 مؤشرات األداء رمز المؤشر رمز الهدف األهداف  المحور 

محور التعلم 

 والنمو 

تطوير مهارات 

 فريق العمل
 1ت 

 نسبة المهارات المكتسبة    1/  1ت

 خفض نسبة المشكالت الداخلية للموظفين    2/  1ت

 عدد المتطوعين المؤهلين    3/  1ت

 %90نسبة الموظفين الحاصلين على أداء وظيفي ال يقل عن  4/ 1ت

تطوير بيئة 

 العمل المادية 
 2ت 

 نسبة رضا الموظفين والموظفات  1/  2ت 

 نسبة التحسينات على البيئة الداخلية للجمعية 2/  2ت 

 محور العمليات 

تحقيق الجودة 

والتميز في 

 العمل

 1ع 

 عدد المشاركات في جوائز التميز    1/  1ع 

 نسبة رضا المستفيدين من خدمات الجمعية    2/  1ع

 نسبة العمليات المحولة إلكترونياً  3/  1ع

 نسبة العمليات المحسنة في الجمعية  4/  1ع



 املؤشرات اخلاضعة للقياس خالل الربع األول 4
 أوالً 

 ثانياً 

 ثالثاً 

   رابعاً 

 .عدد األسر المستفيدة من اإلعانات الشهرية  -

 . األسر على الموزعة الغذائية السالت عدد - 

 .االسر على الموزعة الموسمية اإلعانات عدد -

   . المساندة اإلعانات من المستفيدة األسر عدد -

الموظفين الحاصلين على أداء وظيفي ال نسبة  - خامساً 

 % . 90يقل عن 



 5 قراءة املؤشر األول 

أسرة ويتيم328  المستهدف  

أسرة ويتيم419  المتحقق  

128 %  نسبة االنجاز   

✓ 
100 -90من  89 - 70من  % 70أقل من    

الشهريةعدد األسر املستفيدة من اإلعانات   



 6 قراءة املؤشر الثاني 

سلة  375  المستهدف  

سلة  413  المتحقق  

110%  نسبة االنجاز   

✓ 
100 -90من  89 - 70من  % 70أقل من    

الغذائية املوزعة على األسر السالل عدد   
 



 7 قراءة املؤشر الثالث

إعانة 375

  

 المستهدف 

إعانة20  المتحقق  

5 %  نسبة االنجاز   

✓ 
100 -90من  89 - 70من  % 70أقل من    

األسراملومسية املوزعة على اإلعانات عدد   
 

 ومل , الشتاء إعانة هي الربع هذا يف املستهدفة اإلعانة -
 اجلمعية ألن الربع هذا يف اإلعانات من الكثري توزيع يتم

 من الرابع الربع يف الشتاء إعانة كوبونات توزيع على عملت
 أسرة 380 عدد على كوبون  1140 بواقع م 2020 عام

   . الواحد للكوبون لاير 80 بقيمة



 8 قراءة املؤشر الرابع

أسرة  60  المستهدف  

 المتحقق   أسرة63

105%  نسبة االنجاز   

✓ 
100 -90من  89 - 70من  % 70أقل من    

املستفيدة من اإلعانات املساندةعدد األسر   



 تقبلوا شكري 

 رئيس قسم الجودة والتميز 

 وإدارة المشاريع 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد 

www.yourwebsite.com 
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