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الخطة اإلستراتيجية
باملنطقة الشرقيةالخيرية ترميم لجمعية 

بنسليمانمؤسسةمنبدعم
الخيريةالراجحيالعزيز عبد
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اإلطار اإلستراتيجي للجمعية



3الخطة اإلستراتيجية

الرؤية

يري واإلتقان في الترميم الخالريادة
لعات تطملساكن املحتاجين وتحقيق 

.  املجتمع
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الرسالة

حقيق لتزةمتمي  تقديم خدمات خيرية
ن االستقرار وتمكين املستفيدي

أفضل املمارسات املؤسسيةب
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الخريطة اإلستراتيجية



66الخطة اإلستراتيجية املنظور املالي

منظور العمالء

منظور 
الداخليةالعمليات 

منظور 
التعلم و النمو

اتهاللجمعية و ترشيد نفقزيادة املوارد املالية 1.م

2.ع
ال في اإلسهام الفع 
خدمة املستفيدين

3.ع
تعظيم أثر الدعم

واملشاركة 
االجتماعية

2.د
استحداث البرامج و األنشطة 

املميزة
الةبناء شراكات استراتيجية 4.د فع 

تطوير بيئة العمل للجمعية3.تالعاملينتحسين جدارات 2.ت

1.ع
تعزيز الصورة الذهنية 

اإليجابية للجمعية

تحديد احتياجات املستفيدين1.د

تحقيق رضا العاملين1.ت

ز في العمل 3.د املؤسس يالتميُّ

الخريطة اإلستراتيجية
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خدمة املستفيدينفي الفعال اإلسهام 

األهداف االستراتيجية 

تحقيق رضا العاملين

تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية

تحديد احتياجات املستفيدين

نفقاتهاو ترشيد للجمعيةزيادة املوارد املالية 

واملشاركة االجتماعيةالدعمتعظيم أثر 

استحداث البرامج و األنشطة املميزة

الة بناء شراكات استراتيجية فع 

العاملينجدارات تحسين 
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%35تطوير بيئة العمل للجمعية

ز في العمل املؤسس ي %25التميُّ 7
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دليل مؤشرات قياس األداء
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منظور العمالء

11

عدد املؤشرات

3

عدد األهداف

25%

وزن املنظور 
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

1.ع%20تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية للجمعية

الهدف االستراتيجيتعريف 

و لجمعيةاهويةإبراز إلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
,الحكوميةالجهات)عنهااملصلحةأصحابرضامستوى رفع

يجابيةإذهنيةصورةتكوينو (ككلاملجتمعو الداعمينو ,املستفيدين
إعالم)خارجهاو الجمعيةداخلالتواصلديمومةخاللمنالجمعيةعن

(تسويق,عامةعالقات,
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%15معيةالجعنالذهنيةالصورةلتحسيناملنفذةالبرامجعدد1.1.ع

%25الجمعيةعناملستفيدينرضانسبة1.2.ع

%10الجمعيةعناملجتمعرضانسبة1.3.ع

%20الجمعيةعنالداعمينرضانسبة1.4.ع

%30الجمعيةعنالرسميةالجهاترضانسبة1.5.ع
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1. 1.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%20وزن الهدفبناء صورة ذهنية متميزة للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

املؤشر
ورة عدد البرامج املنفذة إلظهار هوية الجمعية و تكوين ص

ذهنية إيجابية عنها
%30وزن املؤشر

.ا الذهنيةيقيس املؤشر كفاءة الجمعية في  إظهار هويتها لكل الجهات ذات العالقة و تعزيز صورتهتعريف املؤشر

نسبة مئويةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

%املستهدف(استطالع الرأي)استبيان املعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالممالك املؤشر

إدارة الشؤون املالية, قسم العالقات العامةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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2. 1.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%20وزن الهدفبناء صورة ذهنية متميزة للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%15وزن املؤشرنسبة رضا املستفيدين عن الجمعيةاملؤشر

تعريف املؤشر
ملستفيدين من لتحقيق رضا اعنهاكفاءة الجمعية في تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية يقيس املؤشر 

.خدماتها

نسبة مئويةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

%املستهدف(استطالع الرأي)استبيان املعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

مدير إدارة خدمات املستفيدينفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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3. 1.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%20وزن الهدفبناء صورة ذهنية متميزة للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%25وزن املؤشرنسبة رضا املجتمع عن الجمعيةاملؤشر

.ملجتمعيقيس املؤشر كفاءة الجمعية في تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية عنها لتحقيق رضا اتعريف املؤشر

نسبة مئويةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

%املستهدف(استطالع الرأي)استبيان املعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة العالقات العامةمالك املؤشر

قسم العالقات العامةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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4. 1.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%20وزن الهدفبناء صورة ذهنية متميزة للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%10وزن املؤشرنسبة رضا الداعمين عن الجمعيةاملؤشر

.لداعمينيقيس املؤشر كفاءة الجمعية في تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية عنها لتحقيق رضا اتعريف املؤشر

نسبة مئويةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

%املستهدف(استطالع الرأي)استبيان املعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة تنمية املوارد املاليةمالك املؤشر

قسم العالقات العامة, قسم التسويقفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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5. 1.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%20وزن الهدفبناء صورة ذهنية متميزة للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشرنسبة رضا الجهات الرسمية عن الجمعيةاملؤشر

تعريف املؤشر
لجهات الرسمية يقيس املؤشر كفاءة الجمعية في تعزيز الصورة الذهنية اإليجابية عنها لتحقيق رضا ا

.

نسبة مئويةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

%املستهدف(استطالع الرأي)استبيان املعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة العالقات العامةمالك املؤشر

قسم العالقات العامةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

ال في  2.ع%50خدمة املستفيديناإلسهام الفع 

الهدف االستراتيجيتعريف 

املساعدةفياإلسهامإلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
ترميم,رةاملستمالبرامج)املمكنةالدعمأنواعكافةتقديمو واالستشارة

.املستفيدينمنعددألكبر (املنازل 
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%40املعتمدةاألسرعدد2.1.ع

%30(ستيفاءاال )قبولهتمبمامقارنةالدعممناملستفيديننسبة2.2.ع

%30(جزئياو كلي)الترميممناملستفيدةاألسر عدد2.3.ع
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1. 2.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

ال في ياإلستراتيجالهدف  %50وزن الهدفاملساعدة واالستشارة اإلسهام الفع 

%40وزن املؤشراملعتمدةعدد األسر املؤشر

على استيعاب األسر املستفيدة من برامج الجمعيةيقيس املؤشر كفاءة الجمعية تعريف املؤشر

مستفيدوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

إدارة خدمات املستفيدينفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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2. 2.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

ال في ياإلستراتيجالهدف  %50وزن الهدفاملساعدة واالستشارة اإلسهام الفع 

%30وزن املؤشر(ستيفاءاال )قبولهتمبمامقارنةالدعممناملستفيديننسبةاملؤشر

للشروطةاملستوفياألسر مناملستفيدينحاجاتسدفياملاليةالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

مستفيدوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد املستفيدين من الدعم

x100املستهدف%
(االستيفاء)عدد املقبولين 

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

إدارة خدمات املستفيدين, إدارة تنمية املوارد املاليةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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3. 2.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

ال في ياإلستراتيجالهدف  %50وزن الهدفاملساعدة واالستشارة اإلسهام الفع 

%30وزن املؤشرالترميممناملستفيدةاألسر عدداملؤشر

.املستفيدينمنازل ترميمفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

مستفيدوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

إدارة خدمات املستفيدين, إدارة تنمية املوارد املاليةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



22الخطة اإلستراتيجية

تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

3.ع%30تعظيم أثر الدعم واملشاركة االجتماعية

الهدف االستراتيجيتعريف 

ز إلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى تحقيقيفالتميُّ

ديمتقو ,الدعمأثر لتعظيمتوجهاتهمو الداعمينو املجتمعتطلعات

قراراالستلتحقيقتهدفاألثر مستدامةتوعويةبرامج,ترميمخدمات

.املجتمعياالستقرار تحقيقو للمستفيدينالنفس ي
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%50الترميمخدماتمناملستفيدينعدد3.1.ع

%20التوعويةالبرامجمناملستفيدينعدد3.2.ع

%30املؤهليناملستفيدينعدد3.3.ع
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1. 3.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%30وزن الهدفتعظيم أثر الدعم واملشاركة االجتماعيةياإلستراتيجالهدف 

%50وزن املؤشرخدمات الترميمعدد املستفيدين من املؤشر

.حاجاتهمسدفييساعدهمبمامستفيدينللالترميمخدماتقديمتفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

مستفيدوحدة القياس
نصف سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم املشاريعمالك املؤشر

املهندس , قسم املشاريع فاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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2. 3.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%30وزن الهدفتعظيم أثر الدعم واملشاركة االجتماعيةياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرعدد املستفيدين من البرامج التوعويةاملؤشر

.جتمعياملاالستقرار يحققبمااملستفيدينلدىالوعيزيادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

مستفيدوحدة القياس
نصف سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم العالقات العامة واالعالممالك املؤشر

قسم العالقات العامة واالعالمفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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2. 3.عرمز املؤشر

%25وزن املنظور العمالءاملنظور 

%30وزن الهدفتعظيم أثر الدعم واملشاركة االجتماعيةياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشراملؤهلينعدد املستفيدين املؤشر

.املؤهليناملستفيدينعددزيادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

مستفيدوحدة القياس
نصف سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم املشاريعمالك املؤشر

الباحث, قسم املشاريعفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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13

عدد املؤشرات

4

عدد األهداف

30%

وزن املنظور 

منظور 
العمليات الداخلية
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

1.د%15تحديد إحتياجات املستفيدين

الهدف االستراتيجيتعريف 

علىاملبنيمالدعتقديمإلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
عياتجم,البحوثو الدراساتمراكز )مناإلستفادةو امليدانيةالدراسات

.املستفيديناحتياجاتتحديدفي(االيتامرعايةجمعيات,البر
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%40املستفيدينحاجاتلتحديدالبحثيةالزياراتعدد1.1.د

%25ناملستفيدياحتياجاتلتحديدالبحثيةالدراساتعدد1.2.د

1.3.د
ستفادالبحثيةالدراساتعدد

ُ
ياجاتاحتتحديدفيمنهاامل

املستفيدين
35%
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1.1.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%15وزن الهدفتحديد إحتياجات املستفيدينياإلستراتيجالهدف 

%40وزن املؤشرعدد الزيارات البحثية لتحديد حاجات املستفيديناملؤشر

تعريف املؤشر
للباحثينةامليدانيالزياراتخاللمناملستفيدينحاجاتتحديدفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.بالجمعية

زيارةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم املشاريعمالك املؤشر

البحث االجتماعيفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



31الخطة اإلستراتيجية

1.2.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%15وزن الهدفتحديد إحتياجات املستفيدينياإلستراتيجالهدف 

%25وزن املؤشرنعدد الدراسات البحثية لتحديد احتياجات املستفيدياملؤشر

.ناملستفيديحاجاتلتحديدبحثيةدراساتدعمأو إعدادفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

دراسةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة التخطيط والتطويرمالك املؤشر

قسم املشاريع, قسم التخطيطفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



32الخطة اإلستراتيجية

1.3.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%15وزن الهدفتحديد إحتياجات املستفيدينياإلستراتيجالهدف 

املؤشر
ستفاد منها في تحديد احت

ُ
ياجات عدد الدراسات البحثية امل

املستفيدين
%35وزن املؤشر

تعريف املؤشر
جهات,ثيةبحمراكز )الغيرلدىالبحثيةالدراساتمناإلستفادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس
.املستفيدينحاجاتلتحديد(غيرهاو ...حضريةمراصد,خيريةجهات,مانحة

دراسةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير ادارة التخطيط والتطويرمالك املؤشر

قسم البرامج واألنشطة, قسم املوارد املالية فاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

2.د%20املميزةالبرامجاستحداث

الهدف االستراتيجيتعريف 

و عمللافيالريادةإلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى

برامجيذوتنفاستحداثكذلكو نوعيةو تنمويةبرامجتنفيذو استحداث

 للجمعيةاملاليةوارداملنميةتل
ا
و جتمعاملتطلعاتتحقيقإلىوصوال

.استدامتهو الدعمأثر لتعظيمالداعمين
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%20املنفذةاملستحدثةالتنمويةالبرامجعدد1. 2.د

%30املنفذةاملستحدثةاملستفيدينخدمةبرامجعدد2. 2.د

%30نفذةاملاملستحدثةاملاليةالجمعيةمواردتنميةبرامجعدد3. 2.د

%20املنفذةاإلعالميةبرامجعدد4. 2.د
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1. 2.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%20وزن الهدفاستحداث البرامج املميزةياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشرعدد البرامج التنموية املستحدثة املنفذةاملؤشر

تعريف املؤشر
قدراتطوير تو تأهيلعلىتعملتنمويةبرامجتنفيذو استحداثفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.الكفايةحدإلىللوصول ملستفيدينوالعاملينا

برنامجوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم التأهيل والتدريبمالك املؤشر

إدارة الشؤون املالية, قسم التأهيل , قسم التدريبفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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2. 2.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%20وزن الهدفاستحداث البرامج املميزةياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرعدد برامج خدمة املستفيدين املستحدثة املنفذةاملؤشر

تعريف املؤشر
يديناملستفحاجاتسدعلىتعملبرامجتنفيذو استحداثفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.املتجددة

برنامجوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

إدارة خدمات املستفيدينمالك املؤشر

إدارة الشؤون املالية, قسم البرامج واألنشطةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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3. 2.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%20وزن الهدفاستحداث البرامج املميزةياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرنفذةعدد برامج تنمية موارد الجمعية املالية املستحدثة املاملؤشر

.للجمعيةيةاملالاملواردزيادةعلىتعملبرامجتنفيذو استحداثفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

برنامجوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة تنمية املوارد البشريةمالك املؤشر

البرامج واالنشطةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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4. 2.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

%20وزن الهدفاستحداث البرامج املميزةياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشرالبرامج اإلعالمية املنفذةعدد املؤشر

مميزةإعالميةبرامجوتنفيذابتكار فيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

برنامجوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالممالك املؤشر

إدارة الشؤون املالية, قسم اإلعالمفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

ز في العمل املؤسس ي 3.د%40التمي 

الهدف االستراتيجيتعريف 

ز إلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى العمليفالتميُّ
ز يضمنبمامتعلقاتهو املؤسس ي  املقدمةالخدمةتمي 

ا
 و داخليا

ا
خارجيا

املثاليلسبعلىذلكفيبما(املمارساتو األنظمةو املعايير أفضلوفق)
بنية,موظفين)التنظيميةاللوائحو اإلجراءاتو السياساتاستكمال
.(اإلداريةالعملياتأتمتة,مؤسسية
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%45املعتمدةاإلداريةاألنظمةتفعيلنسبة1. 3.د

%20اتوثيقهوتحسينهاتمالتياإلداريةالعملياتنسبة2. 3.د

%35أتمتتهاتتمالتياإلداريةالعملياتنسبة3. 3.د
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1. 3.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

ز في العمل املؤسس يياإلستراتيجالهدف  %40وزن الهدفالتمي 

%45وزن املؤشراملعتمدةنسبة تفعيل األنظمة اإلدارية املؤشر

تعريف املؤشر
مناملرجو الهدفيحققبمااملستحدثةاإلداريةاألنظمةتفعيلفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.استحداثها

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
فعل

ُ
ستحدثة امل

ُ
ةعدد األنظمة اإلدارية امل

X100املستهدف%
ستحدثة 

ُ
عدد األنظمة اإلدارية امل

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة الشؤون اإلداريةمالك املؤشر

جميع االقسامفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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2. 3.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

ز في العمل املؤسس يياإلستراتيجالهدف  %40وزن الهدفالتمي 

%20وزن املؤشرانسبة العمليات اإلدارية التي تم تحسينها و توثيقهاملؤشر

تعريف املؤشر
معايير وفققهاوتوثيتحسينهاتمالتياإلداريةعملياتهاعددزيادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.العامليةالجودة

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
يقهاعدد العمليات اإلدارية التي تم تحسينها وتوث

X100املستهدف%
إجمالي عدد العمليات اإلدارية

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة الشؤون اإلدارية مالك املؤشر

االقسامجميع , قسم الشؤون اإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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3. 3.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

ز في العمل املؤسس يياإلستراتيجالهدف  %40وزن الهدفالتمي 

%35وزن املؤشرنسبة العمليات اإلدارية التي تمت أتمتتهااملؤشر

تعريف املؤشر
السرعةيوفر بمااأتمتتهخاللمناإلداريةالعملياتفيالتميز تحقيقفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس
.املطلوبةوالدقة

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد العمليات اإلدارية التي تم أتمتتها

X100املستهدف%
إجمالي عدد العمليات اإلدارية

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة الشؤون اإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع , إدارة الشؤون املالية فاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

الة 4.د%25بناء شراكات استراتيجية فع 

الهدف االستراتيجيتعريف 

و رؤيتهايقتحقسبيلفيالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
معأنواعهابجميعاستراتيجيةشراكاتبناءإلىاستراتيجيتهاو رسالتها
مجتمعمؤسسات,مانحةجهات,حكومية)العالقةذاتالجهاتجميع
.زاملتمياملؤسس يالعملمجالفيللتكاملالوصول بهدف,(مدني
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الوزنمؤشر األداءالرمز

الةاإلستراتيجيةالشراكاتعدد1. 4.د %20الفع 

%30الشراكاتبسببالناجحةالبرامجعدد2. 4.د

%50الشراكاتمناملتحققاملاليالوفر نسبة3. 4.د
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1. 4.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

الةياإلستراتيجالهدف  %25وزن الهدفبناء شراكات استراتيجية فع 

الةاملؤشر %20وزن املؤشرعدد الشراكات اإلستراتيجية الفع 

تعريف املؤشر
املانحةوالجهاتالرسميةالجهاتمعإستراتيجيةشراكاتبناءفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

 غيرهاو الخاصوالقطاع
ا
.الجمعيةألهدافتحقيقا

ةوحدة القياس
 
شراك

سنوي دورية القياس
موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة تنمية املوارد املاليةمالك املؤشر

إدارة  العالقات العامة و اإلعالم,قسم املشاريعفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



47الخطة اإلستراتيجية

2. 4.درمز املؤشر

%30وزن املنظور العمليات الداخليةاملنظور 

الةياإلستراتيجالهدف  %25وزن الهدفبناء شراكات استراتيجية فع 

%30وزن املؤشرعدد البرامج الناجحة بسبب الشراكاتاملؤشر

تعريف املؤشر
الةالشراكاتمناالستفادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس تنفيذفيةاملختلفالجهاتمعالفع 

.األمريهمهمنكلعلىبالنفعتعودوبرامجمشاريع

البرامجوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدداملعادلة

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

إدارة خدمات املستفيدينفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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3. 4.درمز املؤشر

%30وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

الةياإلستراتيجالهدف  %25وزن الهدفبناء شراكات استراتيجية فع 

%50وزن املؤشرنسبة الوفر املالي املتحقق من الشراكاتاملؤشر

.الشراكاتخاللمنماليةوفوراتتحقيقفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
الوفر املالي الفعلي

X100املستهدف%
الوفر املالي املخطط له

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة تنمية املوارد املاليةمالك املؤشر

إدارة الشؤون املالية, قسم املشاريعفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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12

عدد املؤشرات

3

عدد األهداف

20%

وزن املنظور 

منظور 
التعلم و النمو
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تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

1.ت%30تحقيق رضا العاملين

الهدف االستراتيجيتعريف 

املوظفينارضتحقيقإلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
,فيوظيتطوير نظام,حوافزنظام)الوسائلو األنظمةبجميعباألخذ
اإلحتفاظو املميزةالبشريةالكوادر استقطابشأنهامنالتي(مهنيةبرامج

اتبالجمعياملوجودةالناجحةالتجاربو النماذجمناإلستفادةمعبها
.العاملينو الجمعيةمصلحةيحققبمااألخرى 
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الوزنمؤشر األداءالرمز

%20الوظيفيالرضانسبة1. 1.ت

%20ثةاملستحدللوظائفالجدداملستقطبينالعاملينعدد2. 1.ت

%15بالجمعيةالعاملينتسربنسبة3. 1.ت

 يدوجممتاز تقدير علىالحاصلينالعاملينتسربنسبة4. 1.ت
ا
%15جدا

5. 1.ت
ييمالتقفيممتاز تقدير علىالحاصلينالعامليننسبة

السنوي 
15%

زينالعامليننسبة6. 1.ت
َّ
%15املحف
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1. 1.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%30وزن الهدفتحقيق رضا العاملينياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشرنسبة الرضا الوظيفي املؤشر

تعريف املؤشر
مجاليفبهتقومماخاللمنالجمعيةعنالوظيفيالرضازيادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.غيرهمو الوظيفيواألمناملكافآتو التحفيز 

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

%املستهدفاستطالع رأي/ استبيان املعادلة

الدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون  املالية واإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع ,  إدارة العالقات العامة , قسم الشؤون املالية واإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



53الخطة اإلستراتيجية

2. 1.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%30وزن الهدفتحقيق رضا العاملينياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشرللوظائف املتاحةعدد العاملين املستقطبين املؤشر

.يةالجمعأعمالإلنجاز املؤهلةالبشريةالكوادر استقطابفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

عددوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدد املستقطبين الجدداملعادلة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون املالية و اإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع , قسم الشؤون املالية و اإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



54الخطة اإلستراتيجية

3. 1.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%30وزن الهدفتحقيق رضا العاملينياإلستراتيجالهدف 

%15وزن املؤشرنسبة تسرب العاملين بالجمعية املؤشر

.يفيالوظالتسربمنالحدو البشريةكوادرهاعلىالحفاظفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد العاملين املتسربين

X100املستهدف%
إجمالي عدد العاملين بداية املدة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون  املالية واإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع , قسم الشؤون املالية و اإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



55الخطة اإلستراتيجية

4. 1.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%30وزن الهدفتحقيق رضا العاملينياإلستراتيجالهدف 

املؤشر
ير جيد الحاصلين على تقدنسبة تسرب العاملين بالجمعية

 وممتاز
ا
جدا

%15وزن املؤشر

.يفيالوظالتسربمنالحدو البشريةكوادرهاعلىالحفاظفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
 ومعدد العاملين املتسربين

ا
متازالحاصلين على تقدير جيد جدا

X100املستهدف%
إجمالي عدد العاملين بداية املدة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون املالية و اإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع , قسم الشؤون املالية و اإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



56الخطة اإلستراتيجية

5. 1.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%30وزن الهدفتحقيق رضا العاملينياإلستراتيجالهدف 

املؤشر
قييم نسبة العاملين  الحاصلين على تقدير ممتاز في الت

السنوي 
%15وزن املؤشر

.السنوي التقييمفيممتاز تقدير علىللحصول العاملينتطوير الجمعيةكفاءةاملؤشر يقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد العاملين الحاصلين على تقدير ممتاز

X100املستهدف%
إجمالي عدد العاملين نهاية العام

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون  املالية واإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع , قسم الشؤون املالية و اإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



57الخطة اإلستراتيجية

6. 1.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%30وزن الهدفتحقيق رضا العاملينياإلستراتيجالهدف 

زيناملؤشر
َّ
%15وزن املؤشرنسبة العاملين  املحف

تعريف املؤشر
تقييمعلىبنياملالتحفيز أنظمةتفعيلخاللمنالعاملينرضازيادةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس
.األداء

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
زين

َّ
عدد العاملين املحف

X100املستهدف%
إجمالي عدد العاملين نهاية العام

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون املالية و اإلداريةمالك املؤشر

, قسم الشؤون املالية واإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



58الخطة اإلستراتيجية

تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

2.ت%35تحسين جدارات العاملين

الهدف االستراتيجيتعريف 

و اراتجدتحسينإلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
نفيذتو لهمتطويريةخططتنفيذو وضعو العاملينجميعسلوكيات

.بذلكاملتعلقةالتدريبةالبرامج



59الخطة اإلستراتيجية

الوزنمؤشر األداءالرمز

%40العاملينجداراتتحسيننسبة1. 2.ت

%30تطويريةخططلهمنفذتالذينالعامليننسبة2. 2.ت

%30العاملينلتطوير املنفذةالتدريبيةالبرامجنسبة3. 2.ت



60الخطة اإلستراتيجية

1. 2.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%35وزن الهدفتحسين جدارات العاملينياإلستراتيجالهدف 

%40وزن املؤشرنسبة تحسين جدارات العاملين املؤشر

تعريف املؤشر
التيو (سلوكيات,مهارات,معارف)املوظفينجداراتتحسينفيالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس
.بفاعليةبهماملنوطةاملهامو األعمالأداءمنتمكنهم

نسبةوحدة القياس
سنوي نصف دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد العاملين الذين تحسنت جدارتهم

X100املستهدف%
إجمالي عدد العاملين نهاية املدة

إدارة الشؤون  املالية اإلداريةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم الشؤون املالية واإلداريةمالك املؤشر

االقسامجميع , إدارة الشؤون املالية واإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



61الخطة اإلستراتيجية

2. 2.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%35وزن الهدفتحسين جدارات العاملينياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرنسبة العاملين الذين نفذت لهم خطط تطويرية املؤشر

تعريف املؤشر
فيملدرجينااملوظفينمنالتطويريةالخططلهمنفذتالذيناملوظفيننسبةاملؤشر هذايقيس
.املنهيو الوظيفيالنمو برامجوفقتطويريةخطط

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
ريةعدد العاملين الذين نفذت لهم خطط تطوي

X100املستهدف%
إجمالي عدد العاملين نهاية املدة

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة الشؤون املالية و اإلداريةمالك املؤشر

مدير إدارة الشؤون املالية وإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



62الخطة اإلستراتيجية

3. 2.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%35وزن الهدفتحسين جدارات العاملينياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرنسبة البرامج التدريبية املنفذة لتطوير العامليناملؤشر

تعريف املؤشر
نحو املوجهةةالتدريبيالبرامجمنعددتنفيذخاللمنالعاملينتدريبالجمعيةكفاءةاملؤشر يقيس

.التدريبيةالعامليناحتياجات

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد البرامج التدريبية املنفذة

X100املستهدف%
عدد البرامج التدريبية املخطط لها

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

إدارة التأهيل والتدريبمالك املؤشر

واالداريةإدارة الشؤون املالية, إدارة التأهيل والتدريبفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



63الخطة اإلستراتيجية

تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

3.ت%35تطوير بيئة العمل

الهدف االستراتيجيتعريف 

ذلكو العملةبيئتطوير إلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
...اتمعلوم,خدمات,أجهزة)املتميزالعملأداءمتطلباتجميعبتوفير 

جوانبالتعزيز مع,بالجمعيةالحديثةالتقنياتمناإلستفادةمع,(إلخ
 تنعكسالتيو بالجمعيةالعاملينلجميعاإلجتماعيةو النفسية

ا
إيجابيا

.األداءتطوير على



64الخطة اإلستراتيجية

الوزنمؤشر األداءالرمز

1. 3.ت
لبيئةيةاألساساملستلزماتتوافر )العملبيئةجاهزيةنسبة
(العمل

45%

%30الجمعيةبةالتقنياستخدامنسبة2. 3.ت

3. 3.ت
نفذةاملاإلجتماعيةو النفسيةللجوانباملعززةالبرامجعدد

بالجمعيةللعاملين
25%



65الخطة اإلستراتيجية

1. 3.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%35وزن الهدفتطوير بيئة العملياإلستراتيجالهدف 

%45وزن املؤشرنسبة جاهزية بيئة العمل املؤشر

تعريف املؤشر
ير املتطلبات يقيس هذا املؤشر كفاءة الجمعية في توفير بيئة العمل الداخلية للجمعية من خالل توف

( .و غيرها ... خدمات , معلومات , أجهزة ) واالحتياجات 

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
عدد املتطلبات املتوفرة

X100املستهدف%
إجمالي عدد املتطلبات للعمل

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة الشؤون  املالية واإلداريةمالك املؤشر

الشئون املالية واالداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



66الخطة اإلستراتيجية

2. 3.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%35وزن الهدفتطوير بيئة العملياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرنسبة استخدام التقنية بالجمعيةاملؤشر

.العملبيئةينتحسفياملتوفرةالحديثةالتقنياتمناإلستفادةفيالجمعيةقدرةاملؤشر هذايقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
التقنيات الحديثة املستخدمة

X100املستهدف%
مهاإجمالي التقنيات الحديثة املمكن استخدا

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة الشؤون املالية و اإلداريةمالك املؤشر

واالداريةإدارة الشؤون املالية , قسم العالقات العامةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



67الخطة اإلستراتيجية

3. 3.ترمز املؤشر

%20وزن املنظور التعلم و النمواملنظور 

%35وزن الهدفتطوير بيئة العملياإلستراتيجالهدف 

املؤشر
نفذة عدد البرامج املعززة للجوانب النفسية و اإلجتماعية امل

للعاملين بالجمعية
%25وزن املؤشر

تعريف املؤشر
رضازيادةو محفزةعملبيئةإليجادمعززةبرامجتنفيذفيالجمعيةكفاءةاملؤشر هذايقيس

.بهماملتعلقةاإلجتماعيةو النفسيةالجوانبمراعاةمعالعاملين

عددوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

#املستهدفعدد البرامجاملعادلة

إدارة العالقات العامة واإلعالماملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

رئيس قسم العالقات العامةمالك املؤشر

, واالدارية إدارة الشؤون املالية , قسم العالقات العامةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



68الخطة اإلستراتيجية

5

عدد املؤشرات

1

عدد األهداف

25%

وزن املنظور 

املنظور املالي



69الخطة اإلستراتيجية

تعريف األهداف اإلستراتيجية 

رمز الهدفالوزنالهدف االستراتيجي

1.م%100هاو ترشيد نفقاتزيادة املوارد املالية للجمعية

الهدف االستراتيجيتعريف 

املاليةداملوار زيادةإلىالشرقيةباملنطقةالخيريةترميمجمعيةتسعى
ثمار اإلستتحقيقو غيرهماو استقطاعاتو تبرعاتمنأنواعهابجميع
علىالعملو ,املاليةاستدامتهاتعزيز و أوقافهاو أمالكهاو ألصولهااألمثل
.تشغيليةمصاريفمنيمكنماترشيد



70الخطة اإلستراتيجية

الوزنمؤشر األداءالرمز

%30الجمعيةاملاليةمواردنسبة النمو في 1.1.م

%30نسبة االستدامة املالية للجمعية1.2.م

%20في األصول و األوقافمعدل العائد على اإلستثمار 1.3.م

%10نسبة ترشيد نفقات الجمعية التشغيلية1.4.م

%10نسبة املصاريف التشغيلية إلى النفقات العامة1.5.م



71الخطة اإلستراتيجية

1.1.مرمز املؤشر

%25وزن املنظور املالياملنظور 

%100وزن الهدفزيادة املوارد املالية للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرنسبة النمو في موارد املالية الجمعيةاملؤشر

تعريف املؤشر
إجمالييفمتناميةزيادةخاللمناملاليةمواردهاجميعتنميةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر هذايقيس
.لهااملاليةاملوارد

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
اي يإجمالي املوارد للعام امل–إجمالي املوارد املالية للعام الحالي 

X100املستهدف%
إجمالي املوارد للعام املاي ي

اللجنة التنفيذيةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

واالدارية إدارة الشؤون املالية, إدارة تنمية املوارد املاليةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



72الخطة اإلستراتيجية

1.2.مرمز املؤشر

%25وزن املنظور املالياملنظور 

%100وزن الهدفزيادة املوارد املالية للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%30وزن املؤشرنسبة االستدامة املالية للجمعيةاملؤشر

تعريف املؤشر
لهايحققمماالذاتيدخلهاخاللمنبنفقاتهاالوفاءعلىقدرتهافيالجمعيةكفاءةاملؤشر هذايقيس

.املاليةاالستدامة

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
إجمالي املوارد املالية الذاتية للجمعية

X100املستهدف%
إجمالي نفقات الجمعية

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة تنمية املوارد املاليةمالك املؤشر

واالدارية إدارة الشؤون املالية, إدارة تنمية املوارد املاليةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس



73الخطة اإلستراتيجية

1.3.مرمز املؤشر

%25وزن املنظور املالياملنظور 

%100وزن الهدفزيادة املوارد املالية للجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%20وزن املؤشرمعدل العائد على اإلستثمار في األصول و األوقافاملؤشر

تعريف املؤشر
اإلستدامةىعلقدرتهايعزز بماأوقافهاو أمالكهاو أصولهاإدارةفيالجمعيةكفاءةاملؤشر هذايقيس
.املالية

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
إجمالي املوارد املالية من األصول و األوقاف

X100املستهدف%
إجمالي قيمة األصول و األوقاف

املدير التنفيذياملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

مدير إدارة تنمية املوارد املاليةمالك املؤشر

واالدارية إدارة الشؤون املالية, إدارة تنمية املوارد املاليةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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1.4.مرمز املؤشر

%25وزن املنظور املالياملنظور 

%100وزن الهدفترشيد نفقات الجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%10وزن املؤشرنسبة ترشيد نفقات الجمعية التشغيليةاملؤشر

.التشغيليةنفقاتهاترشيدفيالجمعيةكفاءةاملؤشر هذايقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
إجمالي النفقات التشغيلية بامليزانية

X100املستهدف%
إجمالي النفقات التشغيلية باملوازنة

اللجنة التشغيليةاملستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

االقسامجميع , إدارة الشؤون املالية و اإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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1.5.مرمز املؤشر

%25وزن املنظور املالياملنظور 

%100وزن الهدفترشيد نفقات الجمعيةياإلستراتيجالهدف 

%10وزن املؤشراملصاريف التشغيلية إلى املصروفات العامةنسبة املؤشر

.التشغيليةنفقاتهاترشيدفيالجمعيةكفاءةاملؤشر هذايقيستعريف املؤشر

نسبةوحدة القياس
سنوي دورية القياس

موجبةالقطبية

املعادلة
إجمالي النفقات التشغيلية

X100املستهدف%
اإلجماليةإجمالي النفقات 

اللجنة التشغيلية املستهدفول عن تحديدؤ املس
قسم قياس األداءجهة القياس

املدير التنفيذيمالك املؤشر

,  إدارة الشؤون  املالية واإلداريةفاملستهدول عن تحقيقؤ املس
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