
 ومقارنتها مع االعوام السابقة 8002مؤشرات اداء المؤسسة خالل عام 
 
 

 القيمة المستهدفة القيمة األساسية مؤشرات االداء الهدف الوطني
 8002 8002 8002 القيمة سنة االساس  

االمن المساهمة في تحقيق 
 الغذائي

( الحصةةةةةةة السةةةةةةةو ية مةةةةةةةن 1
ة      المةةةةةةواد الغذائيةةةةةةة االساسةةةةةةي

 رز، الحليب(، اال لسكرا )

 %13ر4 %18ر 3 %2ر8 %3ر9 8002

من  لمواطنينتوفير حاجات ا
الغذاء والحاجات االساسية 
 بأسعار مقبولة وجودة عالية

( نسةةةةةبة انخسةةةةةا  اسةةةةةعار 8
المةةةةةواد فةةةةةي المؤسسةةةةةة مةةةةةع 
اسةةةةةةعار م يالتهةةةةةةا بالسةةةةةةوق 

 المحلي

8002 10% 10% 12% 12%- 
82% 

( تطةةةةةةةةةور عةةةةةةةةةدد اسةةةةةةةةةواق 3 
المؤسسةةةةةة ومةةةةةد  تغطيتهةةةةةا 

 لجغرافيةا

 44 سوق39 سوق 32 سوق 32 8002
 سوق

 111 22 28ر8 32ر9 8002 (  يمة مشتريات المؤسسة4 
 مليون

 112 22 28ر1 41ر1 8002 (  يمة مبيعات المؤسسة2 
 مليون

( االسةةةةةةةةةةت مار باللوحةةةةةةةةةةات 2 
 االعالنية والمساحات المؤجرة

8002 329282 123293 338212 442224 

 22222 22201 32122 82992 8002 هلمتلس يمة المواد ا (2 
 ئبه يمةةةةةةةة المةةةةةةةواد السةةةةةةةا (2 

 المعبأة بالمليون دينار
 4ر1 8ر2 3ر2 1ر2 8002

عةةةدد االسةةةواق التةةةي يةةةةتم  (9 
تزويةدها يوميةاب بالبئةائع مةن 

 المستودعات المركزية

8002 12 12 83 33 

عةةةةةةةةةةةةةدد السحوصةةةةةةةةةةةةةات  (10 
 المخبرية )صحة ومواصسات(

8002 1018 221 223 420 

عةةةةةةةةدد العينةةةةةةةةات  يةةةةةةةةر (11 
 الصالحة لالستهالك 

8002 2 2 11 9 

عةةةةةةةدد العينةةةةةةةات  يةةةةةةةةر  (18 
المطابقةةة للمواصةةسة القياسةةية 

 االردنية

8002 42 32 22 22 

عةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةرات تعقةةةةةةةةةيم  (13 
 االسواق والمستودعات

8002 32 32 32 44 

شةةةةةةةةةةةكاو  وا تراحةةةةةةةةةةةات   (14 
والتةةي  المةةواطنينمقدمةةة مةةن 

 تم ا ال ها

8002 38 92 113 132 

 132 103 112 - 8002 ( عدد الشكاو 12 
( الرئا العام عةن خةدمات 12 

 المؤسسة
 %92ر8 %22ر2 21% 22% 8002



 
 القيمة المستهدفة القيمة األساسية مؤشرات االداء الهدف الوطني

 8002 8002 8002 القيمة سنة االساس  
 393894 422242 312810 821228 8002 (  يمة السوائد البنكية12 
(  قةةة المسةةتسيدين بجةةودة 12 

المةةةةةواد المعروئةةةةةة بأسةةةةةواق 
 المؤسسة

 %91ر2 92% 91% 20% 8002

( الرئةةةةةةةةا عةةةةةةةةن اسةةةةةةةةعار 19 
 المؤسسة

 %91ر2 92% 22% 20% 8002

( مةةةةد  تلبيةةةةة احتياجةةةةات 80 
 المواطنين من المواد

  %90 %20 %28ر1 8002

المساهمه في رفع كساءة وفعالية 
 اداء القطاء العام 

( عةةةةةةدد البةةةةةةرام  التدريبةةةةةةة 1
 المنسذه 

8002 39 42 42 39 

 800 812 801 112 8002 ( عدد المتدربين8 
عةةةةةدد االسةةةةةواق التةةةةةي تةةةةةم (3 

 فيها الباركودادخال 
8002 8 2 - 3 

( نسبة الموظسين الحاصلين 4 
علةةةةب البةةةةرام  التدريبةةةةة مةةةةن  

 اجمالي موظسي المؤسسة

8002 14% 83% 83% 80% 

العةةةةةةةةةةام  (نسةةةةةةةةةةبة الرئةةةةةةةةةةا2 
 للموظسين

 ة %22ر2 %24ر4 - 8002

( نسةةةةةبة تسةةةةةرب الكسةةةةةاءات 2 
 الوظيسي ان/معدل الدور 

 %2ر2 %3ر4 %8ر1 %8ر4 8002

( حجةةةةةةم الحةةةةةةوافز الماديةةةةةةة 2 
 الممنوحة للموظسين

 802231 الف 122223 8002
 الف

382213 
 الف

211242 
 الف

 %22    8002 ( نسبة االنظمة المؤتمته2 
الف  18 - 8002 يب( موازنة التدر 9 

 دينار
الف  83

 دينار
الف  82

 دينار
 خ0ل

 


