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المقدمة
بســم اللــه الواحــد األحــد  ..عظيــم الفضــل
علــى
والســام
والصــاة
والجــود..
نبــي الهــدى إمــام الــورى  ..أمــا بعــد:

عليهــا مقومــات الشــخصية  ،فالفــرد يولــد غيــر
قــادر علــي ممارســة أي شــيء ويتــم اكتســابه
المهــارات االجتماعيــة عــن طريــق تنشــئته التــي
يكســبها مــن خــال المجتمــع الــذي يعيــش فيــه.
لــذا نســعى فــي غــراس أن نســاهم فــي غــرس
القيــم وبنــاء المهــارات والقــدرات لألطفــال
ونشــارك الوالديــن فــي تنشــئة األبنــاء لنكــون
محضنــاً آمنــاً وبيئــة تربويــة جاذبــة يمــارس فيهــا
األطفــال هواياتهــم ويجــدوا الترفيــه الهــادف.

إن الســنوات األولــى مــن عمــر الطفــل هــي
ّ
مرحلــة يمتــد أثرهــا ألمــد الحيــاة حيــث تتشــكل
أعلــى المراحــل الحيويــة لنمــاء الطفــل وتطــور
قدرتــه علــى التعلــم وتغــرس القيــم فــي فتــرة
وجيــزة .إن قــدرة الطفــل علــى التعلــم تبــدأ
مــن لحظــة والدتــه .ولــذا فــإن االســتثمار فــي
تنميــة مرحلــة الطفولــة والتنشــئة االجتماعيــة
مــن أولــى العمليــات ومــن أخطرهــا شــأناً فــي
حيــاة الفــرد ألنهــا الدعامــة األولــى التــي ترتكــز

وبحمــد اللــه فقــد انطلقــت الجمعيــة بعزيمــة
ومثابــرة لتحقــق أرقــام مميــزة مــع عمرهــا
الوجيــز  ..حيــث تجــدون قطافــاً مــن أفانيــن
بســتان غــراس خــال عامهــا األول .2019
نســأل اللــه أن يجعــل هــذا العمــل خالصــاً موفقــاً
ومبــاركاً فــي تنشــئة جيــل يخــدم أمتــه وبــاده.

إننــا إذ نقــف اليــوم علــى مشــارف العــام األول
مــن االنطالقــة المباركــة لجمعيــة غــراس فــي
مــن بــه مــن
مجتمعنــا ،نحمــد اللــه علــى مــا
َّ
إنجــازات متميــزة شــهد لهــا المتخصصــون فــي
مجــال الطفولــة.
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الخطة التنفيذية

رئيس مجلس اإلدارة
محمد بن عبدالله الدليم

شهادة تسجيل الجمعية

2020

5

نبذة عن الجمعية
جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل
هــي جمعيــة مســجلة بــوزارة
المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة بترخيــص رقم ،1198
ويشــرف عليهــا مركــز التنميــة
بمدينــة الرياض.وتعمــل الجمعيــة
فــي مجــال الطفولــة وتنميتــه
ومقرهــا بمدينــة الريــاض.

6

الخطة التنفيذية

رؤيتنا
التميز في تنمية الطفل
وإطالق طاقاته

2020

7

رسالتنا
تنميــة الطفــل قيميــاً ومهاريــاً
لتنشــئة جيــل متمســك بهويتــه
وإيجابــي فــي مجتمعــه مــن خالل
مبــادرات نوعيــة مبتكــرة و بيئــة
تربويــة آمنــة وجاذبــة و تمكيــن
للكفــاءات والجهــات العاملــة مــع
الطفــل وفــق عمــل مؤسســي
وشــراكات فاعلــة.
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قيمنا
التعاون

التميز

اإلحسان

اإلبداع

التواصل
الفعال

الثقة

2020
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أهداف الجمعية
تعزيز قدرات
الطفل وتنميته من
جميع الجوانب

المشاركة في
األبحاث والدراسات
المتعلقة بالطفولة

( انفعالي اجتماعي
معرفي-جسمي )

المساهمة في
تأهيل المختصين
في مجال رعاية
الطفولة
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المساهمة في
التوعية والتثقيف
بأهمية مرحلة
الطفولة

الفئة المستهدفة

النطاق الجغرافي
لخدمات الجمعية

األطفال من عمر
 4سنوات إلى  14سنة

منطقة الرياض

مقر الجمعية
مدينة الرياض
حي السويدي الغربي

11 2020

الهيكل التنظيمي للجمعية
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻻﺳﺘﺸﺎري

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

إدارة اﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
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إدارة اﻹﻋﻼم
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

إدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﺒﺎدرات

إدارة ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

إحصاءات عن الخطة
13 2020

71

عدد
المبادرات
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75,096

عدد المستفيدين
المتوقع

1,365,000
إجمالي تكلفة
تنفيذ البرامج

وثيقة الخطة االستراتيجية
لجمعية غراس لتنمية الطفل
 2023 – 2020م
15 2020

المقدمة
مــن منطلــق التوجهــات الحثيثــة لقيــادة الجمعيــة
فــي تأســيس محكــم ومميــز لجمعيــة غــراس
لتنميــة الطفــل وإيمانــاً بأهميــة التخطيــط
االســتراتيجي الــذي يمثــل أداة مهمــة فــي
رســم مســتقبل الجمعيــة وتقدمهــا وتنميتهــا،
ويســاعدها فــي تنســيق الجهــود ومواجهــة
المتغيــرات المتســارعة بــكل كفــاءة مــن أجــل بنــاء
شــخصية الطفــل وتنميتــه ليكــون قــادراً علــى
التعامــل مــع معطيــات العصــر ومعلوماتــه.
حيــث تســعى جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل إلــى
تحقيــق مكانــة متميــزة فــي بيئــة أعمالهــا مــع
تهيئــة منــاخ قيمــي وفــق رؤيــة ورســالة واضحــة
وقيــم جوهريــة وأهــداف إســتراتيجية واقعيــة
واالســتفادة مــن إمكاناتهــا التقنيــة ومواردهــا
البشــرية والماليــة والماديــة المتاحــة بمــا يحقــق
طموحــات الجمعيــة فــي االرتقــاء بخدماتهــا فــي
تنميــة الطفــل بمجتمعنــا المبــارك.
إذ يعــد التخطيــط االســتراتيجي مــن المنهجيــات
المهمــة لتمكيــن جمعيتنــا مــن معرفــة احتياجــات
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وأصحــاب

المصلحــة

وتلبيــة

المســتفيدين
تطلعا تهــم.
إن التحــدي الــذي يواجــه الجمعيــة يتمثــل فــي
ســرعة تجــدد المعرفــة ومتطلبات العصر الجديدة
ممــا يتطلــب أن تكــون خطتنــا االســتراتيجية
مرنــة تســتجيب للعوامــل المتغيــرة ،كمــا نســعى
إلــى متابعــة وقيــاس مــدى إنجــاز األهــداف
االســتراتيجية.
نرجــو مــن اللــه أن يوفقنــا لخدمــة المجتمــع
والمســاهمة فــي مســاعدة الوالديــن واألســر
فــي تنشــئة قيميــة لألبنــاء باســتثمار كل مقومــات
الجــودة والتميــز.
وختاماً ..
نشــكر جميــع أعضــاء فريق التخطيط االســتراتيجي
ومستشــار الجمعيــة فــي التخطيــط األســتاذ
موســى حــدادي
وجميــع الخبــراء واالستشــاريين الذيــن أســهموا
فــي إعــداد هــذه الوثيقــة.

منهجية التخطيط

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
واﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺒﺎدرات

ﺑﻨﺎء ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻷداء
اﻟﻤﺘﻮازن
وﻣﺆﺷﺮات اﻷداء

ﺑﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
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نطاق االستراتيجية
الفئة المستهدفة

النطاق الجغرافي
لخدمات الجمعية

األطفال من عمر
 4سنوات إلى  14سنة

منطقة الرياض

النطاق الزمني
 2020م –  2023م
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فريق التخطيط
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ال اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻬﺎﺟﺮي
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ذﻳﺐ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﻘﻴﻄﻴﺐ
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

08

07

06

ﻧﻮاف ﺑﻦ ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ

05

04

09

03

10

ﻣﻮﺳﻰ ﺣﺪادي 11
ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

02
01

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺒﻜﻴﺮي
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺒﺎﻧﺎت
ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻬﻨﺎ
أﻣﻴﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺪﻟﻴﻢ
رﺋﻴﺲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
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األدوات المستخدم

ﺗﺤﻠﻴﻞ
SWOT

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
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ﺑﻄﺎﻗﺔ
اﻷداء
اﻟﻤﺘﻮازن

ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺴﻴﺎق
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺤﺮﺟﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إحصائيات العمل على
الخطة االستراتيجية

ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ
70

ﻋﺪد ورش
اﻟﻌﻤﻞ
12

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
65

ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات
واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
15

21 2020

نتائج التحليل السداسي

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺪاﺳﻲ

اﻟﻘﻮة
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اﻟﻀﻌﻒ

اﻟﻔﺮص

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

اﻟﻤﻴﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح

تحليل سوات SWO
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻮات SWOT

ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة

ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

وﺟﻮد ﻣﻘﺮ

ﺗﻌﺎون ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﺠﺎﻧﺴﻪ

S

ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

W
اﻟﻔﺮص

ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻗﺒﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
وﺟﻮد ﻓﺮق وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻀﺎﻧﻬﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ

ﻧﻘﺺ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

SWOT

O

ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

T

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬي
ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات

ﺷﻜﺎوى اﻟﺠﻴﺮان ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﺣﺼﺮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ )ارﺗﻔﺎع
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻗﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءات(

ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻞ
ﺗﻘﺒﻞ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة

23 2020

عوامل النجاح الرئيسة
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺑﻔﻘﺪه ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻌﺜﺮ
وﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪارﻛﻪ

اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول

ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻮزارة
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻛﻔﺎءة اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

الميزات التنافسية
ﺗﺨﺼﺺ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻔﺮد
اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
ﻗﻴﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ أو
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ

ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻧﻮر اﻟﺒﻴﺎن
25 2020

تحليل أصحاب المصلحة
اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻮاﻟﺪان
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ
اﻟﻄﻔﻞ
وزارة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻤﻤﻮﻟﻮن
ﻓﺮق اﻟﺘﻄﻮع
ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ
أﻫﻞ اﻟﺤﻲ
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ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟

اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﻤﺘﻌﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة

اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻠﻄﻒ

اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟

اﻧﺘﻔﺎﻋﻪ واﺗﻘﺎن ﻣﺎ
ﻳﻘﺪم ﻟﻪ

اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻻﻧﺴﺠﺎم

اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ
اﻟﺤﻀﻮر

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ
ﻟﻠﻄﻔﻞ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ

ﺑﻴﺌﺔ آﻣﻨﺔ وﻣﺤﻔﺰة
ﻟﻄﻔﻠﻪ
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻄﻔﻞ

ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ

ﻧﻤﻮذج إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﻷﻗﺮاﻧﻪ ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟
ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟
ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻻﺗﻘﺎن واﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﺘﺨﺼﺺ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ
رﻓﻊ ﻣﺤﺎﺿﺮ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻹﺷﺎدة وإﺑﺮاز
اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻴﻢ
اﻟﺒﺮاﻣﺠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ
دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻼﺋﺤﺔ
ﻛﻞ ﻋﺎم

ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي
واﻟﻤﺎدي

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺒﺮة وﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرات

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟

اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون

ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﻢ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟

اﻟﺘﺠﺎرب وﺗﺒﺎدل
اﻟﺨﺒﺮات

اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎون

ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻬﻢ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟

ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻤﻴﺰة

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ

ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﻤﻌﻨﻮي

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺮوﻧﺔ

ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ

اﺣﺘﻀﺎن اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ
اﻷﻧﻈﻤﺔ

ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺪى
اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى
اﻻﺻﻄﻔﺎف
واﻟﻤﺆازرة ﻓﻲ
اﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﺮ

اﻻﺻﻄﻔﺎف
واﻟﻤﺆازرة ﻓﻲ
اﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﺮ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻬﻢ

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت
ﻟﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟﻬﻮدﻫﻢ

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷداء
ﺑﺸﻜﻞ دوري
ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ؟

رﻋﺎﻳﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ

ﻋﺪم اﻹزﻋﺎج

اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﻤﻮاﻗﻒ

اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

ﻣﺎذا ﻧﺮﻳﺪ؟

اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

اﻟﺼﺒﺮ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻨﺼﺢ اﻟﺒﻨﺎء

إﺑﺮاز دورﻫﻢ

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻬﻢ

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﺤﻠﻴﻞالسياق
تحليل
اﻟﺴﻴﺎق
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﺳﺮة

اﻟﺮؤﻳﺔ ٢٠٣٠
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ

27 2020

اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
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اﻟﺜﻼﺛﺎء /١٣ذو اﻟﻘﻌﺪة١٤٤٠/

١٦

اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺜﻼﺛﺎء /١٣ذو اﻟﻘﻌﺪة١٤٤٠/

١٧

29 2020

اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
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اﻟﺜﻼﺛﺎء /١٣ذو اﻟﻘﻌﺪة١٤٤٠/

١٨

اﻟﺴﯿﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺜﻼﺛﺎء /١٣ذو اﻟﻘﻌﺪة١٤٤٠/

١٩

31 2020

اﻟﺜﻼﺛﺎء /١٣ذو اﻟﻘﻌﺪة١٤٤٠/
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٢٠

مجلس األسرة

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﺳﺮة

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ
اﻷﺳﺮة

أﺳﺮة ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺗﺮﻋﻰ
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ

33 2020

قضايا األطفال ذات األولوية للجنة
الطفولة في مجلس األسرة

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻃﻔﺎل ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﺳﺮة

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ

اﻟﺴﻤﻨﺔ

اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺿﻌﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﻣﻮﻣﺔ
واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻋﻨﻒ اﻷﻗﺮان

ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻤﺨﺪرات

ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪﻣﺞ

ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎرات
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

اﻻﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮي
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الرؤية 2030

اﻟﺮؤﻳﺔ ٢٠٣٠

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻢ واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﺑﻴﻦ أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺼﺤﻲ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
اﻻﺗﻘﺎن واﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺮة

35 2020

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻔﻨﻮن واﻹﺑﺪاع اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻋﺪد اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺤﺪدة

اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ

ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
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برنامج جودة الحياة
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺤﻴﺔ

اﻟﻤﻌﺎرض
واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت

اﻟﺠﻮﻻت
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻷﻟﻌﺎب
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻬﻮاة

اﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺐ

اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

أﻃﻔﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ

اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ
ﻟﻸﺳﺮة

ﻣﺮاﻓﻖ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎة
ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء ﺗﺨﺪم
ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد
اﻷﺳﺮة

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت

اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻤﻨﺔ ﻋﻨﺪ
اﻷﻃﻔﺎل

إﻧﻔﺎق اﻷﺳﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة
ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة
ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ

اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻌﺎب
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات

اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﻤﺤﺺ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻣﻨﺬ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺎﻋﺪ
أﻃﻔﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺠﺪد

ﻣﺒﺎدرة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
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منظمة التعاون االسالمي
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﻳﺘﺎم

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
وﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻷﻃﻔﺎل

ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻃﻔﺎل
اﻟﺸﻮارع واﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

دﻋﻢ ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻷﻃﻔﺎل
وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎص
ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
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مؤشر منظمة األمم
المتحدة للطفولة

ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ

ﺑﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﻃﻔﺎل
اﻟﺸﻮارع واﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع

ﺻﺤﺔ اﻷم واﻟﻮﻟﻴﺪ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ

اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ

ﺻﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ

ﺷﺮب اﻟﻤﺎء

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  /اﻹﻳﺪز
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مؤشر منظمة األمم
للطفولة
المتحدة
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ

اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة )(٪
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ )أي ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة(

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل  -ﻛﺘﺐ اﻷﻃﻔﺎل )(٪

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﺗﺮك اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻹﺷﺮاف ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺔ )اﻷب(
ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل  -اﻟﻠﻌﺐ )(٪

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻣﻌﺪل اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪل  ،ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ) ٢٤ - ١٥ﺳﻨﺔ(

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ
٩٩

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﻴﻤﻴﺎً وﻣﻬﺎرﻳﺎً ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺟﻴﻞ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ وإﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرات ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة و ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ آﻣﻨﺔ وﺟﺎذﺑﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻜﻔﺎءات واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ وﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ وﺷﺮاﻛﺎت
ﻓﺎﻋﻠﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﻴﻤﻴﺎً وﻣﻬﺎرﻳﺎً
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎً
ووﺟﺪاﻧﻴﺎً وﺳﻠﻮﻛﻴﺎً ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ  ٤ﺳﻨﻮات إﻟﻰ  ١٤ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻜﻔﺎءات واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث

ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺟﻴﻞ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ
وإﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻏﺎﻳﺘﻨﺎً ﺻﻼح اﻟﺠﻴﻞ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺒﺎدرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺗﻔﺘﺢ ﻓﺮص
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ آﻣﻨﺔ وﺟﺎذﺑﺔ

ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ

ﻣﺤﺎﺿﻦ وﻧﻮادي ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻄﻔﻞ وﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮاﻟﺪان
ﻋﻠﻴﻪ

ﻣﻨﻈﻢ وﻣﺴﺘﺪام

ﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ

ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼث
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اإلطار االستراتيجي
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻮاﻟﺪان

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻷﻫﺪاف

ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪراﺗﻪ

ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
واﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ
اﻷﺑﻨﺎء

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﻴﻤﻲ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ

ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻔﻌﻴﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس

اﻛﺘﺸﺎف وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻬﺎدف

ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ
اﻷﺳﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﺣﺘﻀﺎن ﻣﺒﺎدرات
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

43 2020

الخريطة االستراتيجية

اﻹﺟﺮاءات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﺮﺿﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟﻨﻤﻮ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون

اﺟﺘﺬاب اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
وﻛﺴﺐ رﺿﺎﻫﻢ
وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وﺑﻨﺎء ﻗﺪرات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

اﻟﻘﻴﻢ
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اﻟﺜﻘﺔ

اﻟﻮاﻟﺪان

ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺪراﺗﻪ

ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
و اﻷﺳﺮة ﻓﻲ
ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺑﻨﺎء

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻴﺌﺎت
ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل

اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ
اﻟﻄﻔﻞ

اﺳﺘﻘﻄﺎب
اﻟﻜﻔﺎءات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

اﻟﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﺑﻨﺎء ﺻﻮرة
ذﻫﻨﻴﺔ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل

ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻜﻮادر
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻹﺣﺴﺎن

ﺑﻨﺎء ﻓﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺸﺎري
ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻬﺎ
ﺳﺤﺎﺑﻴﺎً

اﻹﺑﺪاع

ﺗﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮﺿﺎ

ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ
أﺻﺤﺎب

اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮاﻛﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ

اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

أﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﻴﻤﻴﺎً وﻣﻬﺎرﻳﺎً ﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺟﻴﻞ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ وإﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة و ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ آﻣﻨﺔ وﺟﺎذﺑﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﻜﻔﺎءات
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ وﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ وﺷﺮاﻛﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ
وإﻃﻼق ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﻔﻌﺎل

اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻟﺼﺮف

ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺘﻌﺎون
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الهدف االستراتيجي (:)1
بناء شخصية الطفل وتعزيز قدراته
رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻤﺒﺎدرات

1

2

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

300

ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ
اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﺪد ﻋﺪد
ﻓﻲﺑﺮاﻣﺞ
ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ
اﻷﻃﻔﺎل
2
اﻟﻘﻴﻤﻲ
اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻘﻴﻤﻲ
اﻟﺒﻨﺎء

50
50

ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
3
واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻤﻬﺎرات
ﻋﺪدﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻷﻃﻔﺎل

500

1

ﻏﺮس
ﻓﻨﺎر

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

ﺣﺮف وﻛﻠﻤﺔ

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

ﻓﻨﺎر

ﺣﺮف وﻛﻠﻤﺔ

100000

100000

اﻟﻘﻴﻢ
رﻛﺎز
رﻛﺎز اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻐﺪاﻟﻐﺪ
ﻃﻔﻞ
ﻃﻔﻞ

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة
ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

80

80

ﻃﻤﻮح(
اﻷﺷﺒﺎل )
ﻧﺎدي
ﻃﻤﻮح(
ﻧﺎديﻧﺎدي
اﻷﺷﺒﺎل )
ﻧﺎدي

واﻷﺷﺒﺎلواﻷﺷﺒﺎل
اﻟﺒﺮاﻋﻢاﻟﺒﺮاﻋﻢ

50

50

ﻋﻴﻨﻲ
ﻋﻴﻨﻲ
ﻗﺮةﻗﺮة

أﻃﻔﺎل أﻃﻔﺎل

60

60

اﻷﺷﺒﺎل ،اﻟﻔﺘﻴﺎن

اﻷﺷﺒﺎل ،اﻟﻔﺘﻴﺎن

اﻟﺒﺮاﻋﻢ واﻷﺷﺒﺎل

ﻧﻤﺎءات

اﻟﺒﺮاﻋﻢ واﻷﺷﺒﺎل

ﻣﻬﺎرة

اﻟﺒﺮاﻋﻢ واﻷﺷﺒﺎل

ﻧﺒﺮاس

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

اﻟﻤﺎﻫﺮات

اﻟﺒﺮاﻋﻢ واﻷﺷﺒﺎل

ﻣﻬﺎرة
ﻧﺒﺮاس

اﻟﻤﺎﻫﺮات
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ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

50

50

أﻃﻔﺎل أﻃﻔﺎل

ﻧﻤﺎءات

3

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

200

200

100

ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ )آرام(

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴﺔ

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

اﻟﻌﺪد

100

ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ )آرام(

500

اﻟﻨﻮع

ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

ﻏﺮس

300

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻔﺌﺔاﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻌﺪد

اﻟﺒﺮاﻋﻢ واﻷﺷﺒﺎل
ﻃﻔﻮﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮة

اﻟﺒﺮاﻋﻢ واﻷﺷﺒﺎل

75
100
350
250
50

75
100
350
250
50

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٠٠٬٠٠٠

ﻣﺪﻳﺮة ﻓﻨﺎر

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٩٠٬٠٠٠

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

١٣٩٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %٨٠

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻃﻔﻞ اﻟﻐﺪ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٠٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺸﺮف أﻧﺸﻄﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٣٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٣٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٦٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٦٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ
رﻓﻊ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %٨٥
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %٧٥
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الهدف االستراتيجي (:)1
بناء شخصية الطفل وتعزيز قدراته
رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

4

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﻢ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ

40

5

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻬﺎ

1

6

ﻋﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻬﺎدف
اﻟﻤﻨﻔﺬة

3
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اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻨﺼﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻌﺪد
40

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺑﻨﺎؤﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل

اﻷﻃﻔﺎل

500

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﻫﺒﺔ

ﺟﻬﺔ

1

دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت

ﻣﻨﺘﺞ

1

ﺗﺤﺪي اﻟﻘﺮاءة

اﻷﻃﻔﺎل

20

ﻛﺸﻜﻮل

اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

1

دوري اﻟﻨﺠﻮم ﻟﻸﺷﺒﺎل

اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،اﻟﻔﺘﻴﺎن

2

أﻣﺴﻴﺔ ﻣﻬﺎرة

اﻷﻃﻔﺎل

2

ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺑﻼدي

اﻷﻃﻔﺎل

4

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٧٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻊ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٬٥٠٠

دﻟﻴﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٥٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %٨٠

ﻣﺸﺮف أﻧﺸﻄﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٧٬٥٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ

ﻣﺸﺮف أﻧﺸﻄﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٦٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ
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الهدف االستراتيجي (:)2

تعزيز دور الوالدين و األسرة في تنشئة األبناء

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﻤﺒﺎدرات

7

ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ

30

8

ﻋﺪد اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻷﺳﺮﻳﺔ

50
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻷﺳﺮ

50

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺠﻤﻌﻨﺎ اﻟﺨﻴﺮ

اﻷﺳﺮ

1000

ﻣﻌﺎﻳﺪة ﻏﺮاس

اﻷﺳﺮ

1000

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أذﻛﺎري ﻟﻸﻃﻔﺎل

أﻃﻔﺎل

1000

ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ

اﻷﺳﺮ

0

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٥٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرات ،ﻧﺸﺮ
اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ وﻣﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٣٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺘﺎﻣﻲ ،ﻛﺘﻴﺐ ﻳﻮﻣﻴﺎت رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،راﺑﻂ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﺎﻳﺪة

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٤٢٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ ﺧﺘﺎﻣﻲ ٢٠ ،ﻣﻘﻄﻊ
ﺻﻮﺗﻲ ﻟﻸذﻛﺎر ،ﻛﺘﻴﺐ اﻷذﻛﺎر

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٥٬٠٠٠

دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ رﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)3

تنمية قدرات العاملين في مجال الطفولة
رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

9

ﻋﺪد اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

50

10

ﻋﺪد اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

5

11

ﻋﺪد اﻟﻤﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﺣﺘﻀﺎن
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﻢ

3
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اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

ﻣﻨﺼﺔ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

75

رﺣﻠﺔ ﻗﻴﺎدات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﻗﻴﺎدات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

5

ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

15

ﻗﻴﺎدات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

15

اﻟﻤﺪارس

1

ﻗﻴﻢ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻤﺪارس ﻗﻴﻤﻴﺎً

ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻤﺪارس

15

ﺳﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻄﺎء

ﻋﺪد اﻟﻔﺮق

8

ﻣﺒﺎردة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﺒﺎدرات

1

)رﻛﺎﺋﺰ(
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ
ﻫﻴﺎ ﻧﺤﺴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٠٬٠٠٠

ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم

٦٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٦٬٥٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻀﻮر اﻟﺪورة  ١٥ +ﻣﺠﺘﺎز ﻟﻠﺪورة

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٢٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  ٣٠ﻣﺸﺎرك
ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
"%٨٠

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٢٠٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻋﻼﻣﻲ  +ﺷﺮاﻛﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٢٬٠٠٠

ﻛﺸﻒ ﺣﻀﻮر

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٥٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٥٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎءات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻧﺸﺮ ) ٣دورات
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ(
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الهدف االستراتيجي (:)3

تنمية قدرات العاملين في مجال الطفولة

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

12

ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

40

13

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ راﺑﻄﺔ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

20
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اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن

50

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﻄﻮع

اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن

1

اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮن

30

ﺣﺼﺎد
ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

1

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٢٬٠٠٠

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻄﻮع

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻘﺮام ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

-

ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ
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اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻛﺸﻒ ﺑﺎﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ  ٤ +ﻓﺮص
ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)4

التوعية والتثقيف بأهمية مرحلة الطفولة

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

14

ﻋﺪد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻮﻋﻮي
واﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

1

 56الخطة التنفيذية

اﻟﻤﺒﺎدرات
ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ
" ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻮﻋﻮي ﺣﻮل اﻟﻄﻔﻞ "
 ٣٠ﺳﺆال
"ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ"

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﻌﺪد
1

30

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

١٠٬٠٠٠
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٥
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اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ٤ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮات واﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ

 ٣٠ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎة
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)5
تحقيق رضا أصحاب المصلحة

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

15

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ رﺿﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

60%
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اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺿﻰ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻣﻨﺼﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﺸﻜﺎوى

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﻌﺪد

60%

60%

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-
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اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺿﻰ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
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الهدف االستراتيجي (:)6
تأسيس بيئات قيمية لألطفال

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

16

ﻋﺪد اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻘﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ

1

اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺑﻨﺎء وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻧﺎدي اﻷﻃﻔﺎل

ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻧﺪﻳﺔ اﻟﺤﻲ ﻛﺒﻴﺌﺔ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ

 60الخطة التنفيذية

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻌﺪد
1

1

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٣٠٬٠٠٠

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٥٬٠٠٠
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اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺑﺈﺧﺮاج ﻓﻨﻲ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)7
تصميم برامج تنموية لألطفال
رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

17

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

1

اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

2

ﻧﻤﺬﺟﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

1

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

1

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

1

ﺑﻴﺌﺎت اﻷﻃﻔﺎل

1

ﺑﻨﺎء وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺮﺑﻮي ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﺑﻨﺎء وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮدﻳﻊ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ

 62الخطة التنفيذية

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

ﻣﺪﻳﺮ ﻏﺮس

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ  ٣ﻣﺎﻧﺤﻴﻦ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

-

اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻔﻨﻲ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎء
اﻟﻤﺸﺮوع

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

٨٠٬٠٠٠

ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺞ
ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺮوف واﻟﺤﺮﻛﺎت
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الهدف االستراتيجي (:)8

تطوير شراكات استراتيجية فاعلة المتخصصة

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

18

ﻋﺪد اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ

2

اﻟﻤﺒﺎدرات
دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت

ﺷﺮﻛﺎء
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
أدﻟﺔ ووﺛﺎﺋﻖ

ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﻌﺪد
1

2

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-
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اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
دﻟﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت ﻣﻊ ﺟﻬﺘﻴﻦ
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الهدف االستراتيجي (:)9
بناء صورة ذهنية ايجابية

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

19

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

60%

 66الخطة التنفيذية

اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ؟
ﺧﻄﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺻﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

اﻟﻌﺪد
2

60

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

-

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

-

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

 ٥٠٠٠زﻳﺎرة ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻧﺠﺎز اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)10
البناء المؤسسي للجمعية
رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

20

ﻋﺪد اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷدﻟﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

3

21

ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

50%

22

ﻋﺪد ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

1

اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺣﺼﺮ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻌﺪد
1

ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻷدﻟﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

3

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

50

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ

ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

1

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

1

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

 ٣أدﻟﺔ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ %٦٠

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ٣ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت
ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﺰ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)10
البناء المؤسسي للجمعية
رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﻤﺒﺎدرات

23

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

50%

24

ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

5

)ﺗﻘﺪﻳﺮ( ﻟﺤﺼﺮ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎج

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

50

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

4

ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻷول
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

1

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٣٬٠٠٠

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮع إﻟﻰ
اﻟﻮزارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٢٬٠٠٠

ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮزارة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﻗﺎﺋﻤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺪى
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
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الهدف االستراتيجي (:)11

استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

25

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

60%
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اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﺪد

ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺣﺼﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

1

اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

1

ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

5

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

دﻟﻴﻞ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻓﻖ
اﻟﻬﻴﻜﻞ
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الهدف االستراتيجي (:)12

تأهيل الكوادر العاملة في الجمعية

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

26

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻣﻮﻇﻒ

8

اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻬﺎراﺗﻲ
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻌﺪد
1

8

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٢٬٠٠٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺧﻄﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
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الهدف االستراتيجي (:)13
بناء فريق استشاري متخصص

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﻤﺒﺎدرات

27

ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

4

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻌﺪد

4

بناء فريق استشاري متخصص
رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

٣٬٠٠٠

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر )  ٤ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ(
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الهدف االستراتيجي (:)14

تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول لها سحابيا

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

اﻟﻤﺒﺎدرات

28

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

40%

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻮﻗﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﻌﺪد

40

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

٢٬٥٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
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الهدف االستراتيجي (:)15
تحقيق االستقرار المالي

رﻗﻢ
اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف
ﻟﻌﺎم ٢٠٢٠

29

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

60%

30

ﻧﺴﺒﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

100%
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اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
)إﻋﺪاد وﺗﺴﻮﻳﻖ  ٨ﻣﺒﺎدرات ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ(

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻨﻮع
اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ واﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ

اﻟﻌﺪد

55

اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

اﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ واﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ

5

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻮزارة واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

100

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

رﻗﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮ

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻻﻋﻼم واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٣٬٠٠٠

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﺘﺠﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

-

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻌﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١٢ ١١

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﻗﻴﻤﺘﻪ
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للتواصل معنا

0555432555
info@Gheras.sa
www.Gheras.sa
@GherasSA
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