
السنة األولى
السنة 

الثانية
السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثة

20192020202120222023

1.12222222

1.23030506080100350

1.31111111

1.42425304050150319

1.524456627

1.6202020202020120

2.11122344

2.21144566

2.310101020202090

3.14555555

3.27400730070006500600050005000

3.31111111

3.4400400400400400400400

3.51111111

3.6144140130120110100100

3.72112222

3.8144150170190220250250

4.10334566

4.207090120150150580

4.302222210

4.401223311

4.50122444

4.601020204040130

5.10100012

5.20112233

5.30112233

5.4020406080100300

5.503345621

5.606090120150150570

5.70111115

5.80010001

5.9004050606060

6.10100001

6.20100001

6.30100001

6.41100001

6.50010001

6.60100001

6.70010001

6.80010001

6.90010001

6.100100001

6.110100001

6.120010001

6.130100001

7.114222213

7.205222213

(جمعية البر الخيرية بالعارضة                            ) لوحة المدى االستراتيجية لـ 

القيمة 

الحالية
مؤشرات األداء

رقم 

المؤشر
الهدف االستراتيجي

ر 
ظو

من
ال

ي
ج
تي

را
ست

ال
ا

المستهدف 

االسترتيجي

المستهدف السنوي

رقم 

الهدف

يد
تف

س
لم

ا

1
تنشئة اليتيم ورعايته 
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0100102عدد دراسات االحتياج التدريبي للعاملين8.1

0111115عدد خطط تطوير العاملين8.2

04444420عدد دورات تطوير القيادات8.3

02344417عدد دورات تطوير الكوادر8.4

0112222عدد وسائط تطوير الكوادر8.5

0.250.500.500.500.500.500.50نسبة ميزانية تطوير العاملين من الميزانية العامة8.6

0257101010عدد المتطوعين الدائمين8.7

03040506070250عدد المتطوعين في البرامج 8.8

0345566عدد الفرص التطوعية المصممة8.9

0112233عدد البرامج التطوعية المدعومة من المسؤولية االجتماعية8.10

1123344عدد المشاركات في الملتقيات8.11

0112233عدد وسائط تحفيز العاملين8.12
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0102030405050نسبة الزيادة في قاعدة بيانات المتبرعين9.3
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