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

إننــا إذ نقــف اليــوم علــى مشــارف العــام األول 
فــي  غــراس  لجمعيــة  المباركــة  االنطاقــة  مــن 
مــن  بــه  مــنَّ  مــا  علــى  اللــه  نحمــد  مجتمعنــا، 
فــي  المتخصصــون  لهــا  متميــزة شــهد  إنجــازات 

الطفولــة. مجــال 

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

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 
لألطفــال  والقــدرات  المهــارات  وبنــاء  القيــم 
لنكــون  األبنــاء  تنشــئة  فــي  الوالديــن  ونشــارك 
محضنــًا آمنــًا وبيئــة تربويــة جاذبــة يمــارس فيهــا 
الهــادف. الترفيــه  ويجــدوا  هواياتهــم   األطفــال 

بعزيمــة  الجمعيــة  انطلقــت  فقــد  اللــه  وبحمــد 
عمرهــا  مــع  مميــزة  أرقــام  لتحقــق  ومثابــرة 
أفانيــن  مــن  قطافــًا  تجــدون  حيــث   .. الوجيــز 
.2019 األول  عامهــا  خــال  غــراس   بســتان 
ــه أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا موفقــًا  نســأل الل

ــاركًا فــي تنشــئة جيــل يخــدم أمتــه وبــاده. ومب

رئيس مجلس اإلدارة
محمد بن عبدالله الدليم

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

الريــاض. بمدينــة  ومقرهــا 

نبذة عن الجمعية
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التميز في تنمية الطفل 
وإطالق طاقاته

رؤيتنا
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ومهاريــًا  قيميــًا  الطفــل  تنميــة 
بهويتــه  جيــل متمســك  لتنشــئة 
وإيجابــي فــي مجتمعــه مــن خال 
مبــادرات نوعيــة مبتكــرة و بيئــة 
تمكيــن  و  وجاذبــة  آمنــة  تربويــة 
للكفــاءات والجهــات العاملــة مــع 
مؤسســي  عمــل  وفــق  الطفــل 

فاعلــة. وشــراكات 

رسالتنا
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قيمنا

اإلحسانالتميزالتعاون

التواصلاإلبداع
الثقة الفعال
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أهداف الجمعية

 تعزيز قدرات 
الطفل وتنميته من 

جميع الجوانب
) انفعالي اجتماعي 

معرفي-جسمي (

المساهمة في 
تأهيل المختصين 
في مجال رعاية 

الطفولة

 المشاركة في 
األبحاث والدراسات 
المتعلقة بالطفولة

المساهمة في 
التوعية والتثقيف 

بأهمية مرحلة 
الطفولة



202011

مدينة الرياض 
حي السويدي الغربي

منطقة الرياض

مقر الجمعية

النطاق الجغرافي
لخدمات الجمعية

الفئة المستهدفة

األطفال من عمر
4 سنوات إلى 14 سنة
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الهيكل التنظيمي للجمعية

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي

إدارة الشؤون 
اإلدارية والمالية

إدارة اإلعالم 
والتسويق

إدارة البرامج 
والمبادرات

إدارة تمكين 
العاملين مع الطفل

المجلس 
االستشاري
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إحصاءات عن الخطة
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1,365,000
إجمالي تكلفة 
تنفيذ البرامج

75,096
عدد المستفيدين 

المتوقع

71
عدد

 المبادرات



202015

وثيقة الخطة االستراتيجية
لجمعية غراس لتنمية الطفل

2020 – 2023 م
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مــن منطلــق التوجهــات الحثيثــة لقيــادة الجمعيــة 
غــراس  لجمعيــة  ومميــز  محكــم  تأســيس  فــي 
التخطيــط  بأهميــة  وإيمانــًا  الطفــل  لتنميــة 
فــي  مهمــة  أداة  يمثــل  الــذي  االســتراتيجي 
وتنميتهــا،  وتقدمهــا  الجمعيــة  مســتقبل  رســم 
ومواجهــة  الجهــود  تنســيق  فــي  ويســاعدها 
المتغيــرات المتســارعة بــكل كفــاءة مــن أجــل بنــاء 
علــى  قــادرًا  ليكــون  وتنميتــه  الطفــل  شــخصية 

ومعلوماتــه.  العصــر  معطيــات  مــع  التعامــل 
حيــث تســعى جمعيــة غــراس لتنميــة الطفــل إلــى 
بيئــة أعمالهــا مــع  تحقيــق مكانــة متميــزة فــي 
ــة ورســالة واضحــة  ــاخ قيمــي وفــق رؤي ــة من تهيئ
واقعيــة  إســتراتيجية  وأهــداف  جوهريــة  وقيــم 
ومواردهــا  التقنيــة  إمكاناتهــا  مــن  واالســتفادة 
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 

وتلبيــة  المصلحــة  وأصحــاب  المســتفيدين 
تهــم. تطلعا

يتمثــل فــي  الجمعيــة  يواجــه  الــذي  التحــدي  إن 
ســرعة تجــدد المعرفــة ومتطلبات العصر الجديدة 
االســتراتيجية  خطتنــا  تكــون  أن  يتطلــب  ممــا 
ــة تســتجيب للعوامــل المتغيــرة، كمــا نســعى  مرن
األهــداف  إنجــاز  مــدى  وقيــاس  متابعــة  إلــى 

االســتراتيجية.
المجتمــع  لخدمــة  يوفقنــا  أن  اللــه  مــن  نرجــو 
واألســر  الوالديــن  مســاعدة  فــي  والمســاهمة 
فــي تنشــئة قيميــة لألبنــاء باســتثمار كل مقومــات 

والتميــز. الجــودة 

وختامًا.. 
نشــكر جميــع أعضــاء فريق التخطيط االســتراتيجي 
األســتاذ  التخطيــط  فــي  الجمعيــة  ومستشــار 

موســى حــدادي 
أســهموا  الذيــن  الخبــراء واالستشــاريين  وجميــع 

فــي إعــداد هــذه الوثيقــة.

المقدمة



202017

بناء الهيكل 
 التنظيمي للجمعية

 صياغة المبادرات

بناء بطاقة األداء 
المتوازن 

 ومؤشرات األداء

صياغة األهداف 
 االستراتيجية

تعريف الرسالة 
 والرؤية والقيم

تحديد الفئات 
المستهدفة 
واألولويات 

 االستراتيجية لكل فئة

التحليل 
 االستراتيجي

منهجية التخطيط
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2020 م – 2023 م

منطقة الرياض

النطاق الزمني

النطاق الجغرافي
لخدمات الجمعية

الفئة المستهدفة

األطفال من عمر
4 سنوات إلى 14 سنة

نطاق االستراتيجية



202019

01 

02 

05 
07 

11 

 سامي بن عبدالرحمن المهنا
 أمين فريق التخطيط

 محمد بن عبدهللا الدليم
 رئيس فريق التخطيط

 موسى حدادي
 مستشار التخطيط

 حمد بن محمد أبو ذيب
 عضو فريق التخطيط

 نواف بن ثاني العتيبي
 عضو فريق التخطيط

03 
 الشباناتسلمان بن محمد 

 عضو فريق التخطيط

04 
 عبدالمحسن بن خالد البكيري

 عضو فريق التخطيط

06 

 إبراهيم بن محمد الهاجري
 عضو فريق التخطيط

 مقيطيبعبدالعزيز بن سعود بن  10
 عضو فريق التخطيط

 عمر بن سعد ال الشيخ
 عضو فريق التخطيط

 سلطان بن ثاني العتيبي
 عضو فريق التخطيط

08 

09 

فريق التخطيط
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 تحليل
 السياق  

تحليل عوامل 
 النجاح الحرجة

تقييم 
األولويات 

 االستراتيجية

بطاقة 
األداء 

 المتوازن

تحليل 
أصحاب 
 المصلحة

 تحليل
  SWOT 

تحليل الميزة 
 التنافسية

األدوات المستخدم



202021

عدد ورش 
 العمل

عدد ساعات 
 العمل

عدد المشاركين 
 في التخطيط

عدد الزيارات 
 والمقابالت

12 70 65 15 

إحصائيات العمل على 
الخطة االستراتيجية
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نتائج التحليل السداسي

نتائج التحليل السداسي

عوامل النجاحةالميزات التنافسيالتهديداتالفرصالضعفالقوة
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SWO تحليل سوات

SWOT

S

WT

O

SWOTسواتتحليل 

الفرص
لةحاجة المجتمع واقباله على برامج الطفو

وجود فرق وبرامج مجتمعية
في الطفولة يمكن احتضانها

المعلمين المتقاعدين

تخصص مؤسسات مانحة في مجال الطفل

ميزةتقبل األهالي للدفع مقابل الخدمة الم

نقاط الضعف
نقص الكفاءة اإلدارية والتخصصية

في مجلس اإلدارة
نقص كفاءة المدربين واالعتماد

على غير السعوديين
ضعف المعرفة النظامية بعمل الجمعية

عدم وجود فريق تنفيذي

ضعف السيولة المالية

الموقع الجغرافي للجمعية

التهديدات
ةشكاوى الجيران في أنشطة الجمعي

فاع ارت(حصر الوظائف على السعوديين 
)التكاليف وقلة الكفاءات

نقاط القوة
وجود مقر

تعاون مجلس اإلدارة وتجانسه

تخصص الجمعية وقلة المنافسين

الخبرة والنجاحات السابقة
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عوامل النجاح الرئيسة

العامل الثاني

العامل األول

العامل الثالث

كفاءة اإلدارة التنفيذية

كسب ثقة المجتمع والوزارة

توفر الموارد المالية

عامل النجاح هو العامل الذي بفقده يحصل تعثر
هوخلل في تطبيق االستراتيجية يصعب تدارك
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الميزات التنافسية

نجاحات برنامج
نور البيان

تخصص 
الجمعية 
المتفرد

مةللمنظالتنافسيةالميزة
اجإنتعلىالقدرةهيالخيرية

باستخداماجتماعيةقيمة
أونوعهامنالفريدةأصولها
هماكليأوالمتميزالتنفيذ
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تحليل أصحاب المصلحة

الطفل
التربيةاالحترام واللطفالبيئة المحفزةالتعلمالترفيه والمتعةماذا يريد؟

انتفاعه واتقان ماماذا نريد؟
االنتظام في الرغبة واالنسجاميقدم له

التفاعلالحضور
نموذج إيجابي 

ألقرانه في 
مجتمعه

الوالدان
البناء الشمولي ماذا يريد؟

للطفل
بيئة آمنة ومحفزة

لطفله
مساعدتهم في 

رالتقويم المستمالتواصل الفاعلتربية الطفل

متابعة أبنائهم ماذا نريد؟
وتحفيزهم

ح تكامل األدوار لصال
ة التعريف بالجمعيالدعم الماليالطفل

لدى المجتمع
تقديم المقترحات

التطوير

العاملون مع 
الطفل

مشاركتهم في التوجيه واإلرشادالدعم والتأييدنالتأهيل والتمكيالتقدير واالحترامماذا يريد؟
صناعة التغيير

ج المشاركة في برامالجدية االنضباطاالتقان والتميزماذا نريد؟
ة المبادرة والفاعليالتخصصالجمعية

في المجتمع

وزارة العمل 
والتنمية 
االجتماعية

ماذا يريد؟
تطبيق اللوائح 

والتعاميم 
والحوكمة

ع التجاوب السريع م
المتطلبات

الجودة والتميز في
عمل الجمعية

المساهمة وتحقيق
الرؤية

تقديم التقارير 
ة البرامجية والمالي

كل عام

رفع محاضر 
االجتماعات حسب 

الالئحة

اإلشادة وإبراز 
دورها في المجتمع

الدعم المعنوي تسهيل اإلجراءاتماذا نريد؟
والمادي

ناء تقديم الخبرة وب
ةالتعريف بالجمعيالقدرات

تسهيل إجراءات 
الجمعية لدى 
الجهات األخرى

الجهات 
العاملة مع 

الطفل

التجارب وتبادل ماذا يريد؟
حفظ الحق لها في التكامل والتعاونالخبرات

بناء القدراتنجاحاتهم
االصطفاف 

والمؤازرة في 
احداث التغير

التجارب وتبادل ماذا نريد؟
حفظ الحق لها في التكامل والتعاونالخبرات

بناء القدراتنجاحاتهم
االصطفاف 

والمؤازرة في 
احداث التغير

الممولون
استدامة المشاريعإبراز دورهمالسالمة النظاميةالعمل المؤسسيالتواصل الفاعلنتائج مميزةشفافيةتقارير دوريةماذا يريد؟

الدعم المالي ماذا نريد؟
المرونةاالستدامة الماليةوالمعنوي

فرق التطوع 
للطفولة

الدعم اللوجستيماذا يريد؟
احتضان البرامج 

واألنشطة 
التطوعية

التأهيل والتطويرالغطاء النظامي
لمنسوبيهم

تسهيل الشراكات
إتاحة الفرص لهمتوثيق جهودهملهم مع المجتمع

العمل وفق ةالتعريف بالجمعيماذا نريد؟
تغطية تكاليف التنسيق المبكراألنظمة

ةبرامجهم الرئيسي
اء تقديم تقارير األد
بشكل دوري

مساندة الجمعية 
في أعمالها

أهل الحي
احترام حقهم في عدم اإلزعاجرعاية أبنائهمماذا يريد؟

االحترام والتقديرالطريق والمواقف

النصح البناءالمشاركةالصبرالتعاون والمساندةماذا نريد؟



202027

تحليل السياقتحليل السياق

١٥

الرياضمنطقة

األسرةمجلس

٢٠٣٠الرؤية

منظمة التعاون اإلسالمي

اليونيسيف
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السیاق المحلي

١٦ ١٤٤٠/ذو القعدة/١٣الثالثاء تقرير التحليل وبناء التوجه االستراتيجي
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السیاق المحلي

١٧ ١٤٤٠/ذو القعدة/١٣الثالثاء تقرير التحليل وبناء التوجه االستراتيجي



الخطة التنفيذية 30

السیاق المحلي

١٨ ١٤٤٠/ذو القعدة/١٣الثالثاء تقرير التحليل وبناء التوجه االستراتيجي
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السیاق المحلي

١٩ ١٤٤٠/ذو القعدة/١٣الثالثاء تقرير التحليل وبناء التوجه االستراتيجي
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٢٠ ١٤٤٠/ذو القعدة/١٣الثالثاء 
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مجلس األسرة
مجلس األسرة

أسرة قوية 
متماسكة ترعى 

أبنائها

بناء القيم في 
األسرة
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قضايا األطفال ذات األولوية  للجنة 
الطفولة في مجلس األسرة

قضايا األطفال ذات األولوية  للجنة الطفولة في مجلس األسرة

ضعف برامج األمومة 
والطفولة الصحة النفسية المشاكل األسرية السمنة السالمة المرورية

تحديات الدمج المخدرات ضعف بيئة التعلم 
المجتمعية عنف األقران لى تعزيز ثقافة الحفاظ ع

البيئة

االمن الفكري الفجوة بين المهارات 
واحتياجات سوق العمل الثقافة المالية مخاطر مواقع التواصل 

االجتماعي
ضعف المسؤولية 

المدنية
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الرؤية 2030
٢٠٣٠الرؤية 

تعزيز مشاركة األسرة في 
االتحضير لمستقبل أبنائه تعزيز نمط الحياة الصحي

اللغة العربية 

القيم واالنتماء الوطني
وية تعزيز القيم اإلسالمية واله

الوطنية

الوسطية والتسامح 
االتقان واالنضباط 
العدالة والشفافية 

العزيمة والمثابرة

تشجيع العمل التطوعي يزين توفير معرفة نوعية للمتم
في المجاالت ذات األولوية

ة تعزيز قيم المرونة وااليجابي
الناوثقافة العمل الجاد بين أطف
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برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

مركز الفنون واإلبداع الرقمي

عدد السعوديين الذين حصلوا على جوائز دولية في مجاالت محددة

الجوائز الدولية المقدمة للفنانين والكتاب والموهوبين

مستوى األداء في االختبارات العالمية الموحدة
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برنامج جودة الحياة
برنامج جودة الحياة

المعارض ةالفعاليات الحي
والمهرجانات

الجوالت 
السياحية

األلعاب 
اإللكترونية

مجموعات 
الهواة

المنتديات 
الثقافية

المنافسات 
اإلقليمية 
والعالمية

ي الترفيه المنزلأطفال الوافدينيالتبادل الثقافتأليف الكتبالعمل التطوعي
لألسرة

مرافق نمط حياة
م في األحياء تخد
جميع أفراد 

األسرة

توفير خدمات 
رعاية الطفل 

للنساء العامالت

انخفاض نسبة 
السمنة عند 

األطفال

إنفاق األسر على
ةالفنون والثقاف

مراكز الترفيه 
العائلية

جودة الحياة 
للعائالت

تحقيق نتائج 
ة مرتفعة في القراء
ي في البرنامج الدول
لتقييم الطلبة

األكاديمية 
السعودية 

لصناعة األلعاب
اإللكترونية

مركز تطوير 
اللغة العربية 

وضع معايير 
المناهج

غة مركز تعليم الل
اإلنجليزية

مصفوفة 
المهارات

العالمات 
المحص في 

البرنامج الدولي
ةلتقييم الطلب

تعزيز الرغبة في 
المشاركة في 
ت األنشطة والفعاليا

منذ الطفولة

توفير مقاعد 
أطفال في 
المركبات 

للمواليد الجدد

مبادرة الرياضة 
الذهنية
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منظمة التعاون االسالمي

منظمة التعاون االسالمي

حل مشكلة أطفال 
الشوارع واألطفال 

العاملين في الشوارع

تحسين السياسات 
لة المتعلقة بإساءة معام

األطفال

تحسين سياسات 
االستجابة لالحتياجات

العاطفية للطفل

خدمات اجتماعية فعالة 
وموثوقة للطفل

برنامج كفالة األيتام

نظام تعليم خاص 
بالطفولة المبكرة

دعم مكتبات األطفال 
ومراكز التعلم في 

المناطق النائية
لطفلتوفير بيئة صديقة ل حقوق الطفل ةبرنامج التربية األسري
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مؤشر منظمة األمم 
المتحدة للطفولة

مؤشر منظمة األمم المتحدة للطفولة

حل مشكلة أطفال 
الشوارع واألطفال 

العاملين في الشوارع
الطفولة المبكرة بقاء الطفل حماية الطفل

صحة الطفل الصرف الصحي التغذية صحة األم والوليد

فيروس نقص المناعة 
اإليدز/ البشرية  التعليم شرب الماء
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مؤشر منظمة األمم 
مؤشر منظمة األمم المتحدة للطفولةالمتحدة للطفولة

المملكة العربية السعودية في مؤشرات اليونيسيف

رةالطفولة المبك

غير متوفر)٪(الحضور في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 
غير متوفر)راد األسرةأي فرد بالغ من أف(التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة 
غير متوفر)األب(التحفيز المبكر والرعاية المستجيبة 

غير متوفر)٪(كتب األطفال -مواد التعلم في المنزل 
غير متوفر)٪(اللعب -مواد التعلم في المنزل 

غير متوفرترك األطفال في اإلشراف غير الكافي

التعليم
معدل الحضور الصافي المعدل ، سنة واحدة قبل سن االلتحاق

غير متوفرالرسمي االبتدائي

٩٩)سنة٢٤-١٥(معدل معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب 
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ومهارياً تنمية الطفل قيميًا 
عرفياً مالسويةوالتربيةالتنشئة

مناللألطفوسلوكياً ووجدانياً 
منسنة١٤إلىسنوات٤عمر

الرياضمنطقةفيالجنسين

ويته لتنشئة جيل متمسك به
وإيجابي في مجتمعه

والمجتمعالجيلصالحغايتناً 

مبادرات نوعية مبتكرة

اتورغباحتياجاتتلبيمشاريع
فرصوتفتحالمصلحةأصحاب
الطفلمعللعاملينجديدة

بيئة تربوية آمنة وجاذبة

فيهايرغبونواديمحاضن
الوالدانفيهاويأمنالطفل

عليه

ات تمكين للكفاءات والجه
العاملة مع الطفل

عيلوالتفوالتطويروالتدريبالتأهيل
الطفلمعالعاملةوالجهاتللعاملين

الثالثالقطاعاتفي

عمل مؤسسي 

ومستداممنظم

شراكات فاعلة
الثالثالقطاعاتمع

الل مبادرات نوعية لتنشئة جيل متمسك بهويته وإيجابي في مجتمعه من خومهارياً تنمية الطفل قيميًا : الرسالة
ي وشراكات مبتكرة و بيئة تربوية آمنة وجاذبة وتمكين للكفاءات والجهات العاملة مع الطفل وفق عمل مؤسس

فاعلة
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اإلطار االستراتيجي

الفئات المستهدفة

األهداف

يةاألولويات االستراتيج

الطفل

شخصية الطفلبناء
وتعزيز قدراته

الطفولة المبكرة

برامج البناء القيمي

ة تنمية المهارات الحياتي
والذهنية

اكتشاف وتشجيع 
المواهب

التأهيل للمنافسات 
لالمحلية والعالمية للطف

الترفيه الهادف

ة االستشارات التربوي
للوالدين

برامج تنمية الطفل
األسرية

تأهيل المتخصصين 
في الطفولة

تأهيل وتفعيل 
المعلمين في المدارس

احتضان مبادرات 
الطفولة

يف التوعية والتثق
في مجال الطفولة

الوالدان

تعزيز دور الوالدين
ئة واألسرة في تنش

األبناء

المتخصصين

تنمية قدرات 
العاملين في مجال 

الطفولة

المجتمع

التوعية والتثقيف
بأهمية مرحلة 

الطفولة
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الخريطة االستراتيجية

  االلررؤؤييةة  االلررسسااللةة

التعلم 
والنمو
 

الثقافة المؤسسية 
واإلدارية والتنظيمية 
 وبناء قدرات للعاملين

البناء 
المؤسسي 

 للجمعية

استقطاب 
الكفاءات 
الوطنية 

 المتخصصة

تأهيل 
الكوادر 
العاملة 

في 
 الجمعية

بناء فريق 
استشاري 
 متخصص

تنظيم 
المعلومات 

وتسهيل 
الوصول لها 

 سحابياً 

 القيم

ستفيدون
الم

 

 اجتذاب المستفيدين
 وكسب رضاهم

 وتلبية احتياجاتهم

 الطفل

ت 
العمليا

الداخلية
 

اإلجراءات والوسائل 
األكثر تحقيقًا لرضا 

المستفيدين 
وأصحاب المصلحة 
 واالستدامة المالية

تأسيس بيئات 
 قيمية لألطفال

تصميم برامج 
 تنموية لألطفال

بناء صورة 
 ذهنية ايجابية

تطوير شراكات 
 استراتيجية فاعلة

بناء شخصية 
الطفل وتعزيز 

 قدراته

 الوالدان
تعزيز دور الوالدين 

و األسرة في 
 تنشئة األبناء

العاملين مع 
 الطفل

تنمية قدرات 
العاملين في مجال 

 الطفولة

 المجتمع

التوعية والتثقيف 
بأهمية مرحلة 

 الطفولة

التواصل  اإلبداع اإلحسان التميز
 الثقة الفعال

لتنشئة جيل متمسك بهويته وإيجابي في مجتمعه  ومهارياً تنمية الطفل قيميًا 
من خالل مبادرات نوعية مبتكرة و بيئة تربوية آمنة وجاذبة وتمكين للكفاءات 

 والجهات العاملة مع الطفل وفق عمل مؤسسي وشراكات فاعلة

التميز في تنمية الطفل 
 وإطالق طاقاته

 التعاون

  
ي

المال
الموارد  

المالية 
وترشيد 
 الصرف

ب 
صحا

أ
صلحة

الم
 

تعظيم 
 المنفعة 
وتحقيق 

 الرضا

تحقيق رضا 

أصحاب 

 المصلحة

تحقيق 

االستقرار 

 المالي
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الهدف االستراتيجي )1(:
 بناء شخصية الطفل وتعزيز قدراته

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

عدد األطفال المشاركين في برامج 1
300الطفولة المبكرة

200طفولة مبكرةغرس

50طفولة مبكرةفنار

100000طفولة مبكرةحرف وكلمة

100أطفالركاز القيم

80طفولة مبكرةطفل الغد

عدد األطفال المنتظمين في برامج 2
50البناء القيمي

50البراعم واألشبال)نادي طموح(نادي األشبال 

60أطفالقرة عيني

عدد األطفال المشاركين في برامج 3
500تنمية المهارات الحياتية والذهنية

75األشبال، الفتيان)آرام(ملتقيات بناء الشخصية للطفل 

100البراعم واألشبالنماءات

350البراعم واألشبالمهارة

250طفولة مبكرةنبراس

50البراعم واألشبالالماهرات

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد
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٤٠٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس
رفع تقرير إعالمي 

رفع إحصائيات البرنامج 
%٨٥تحقيق نسبة رضى ال تقل عن 

تقرير إحصاءات البرنامج ٩٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمديرة فنار
%٧٥مع تحقيق نسبة رضى ال تقل عن 

تقرير إحصاءات البرنامج١٣٩٬٠٠٠المدير التنفيذيأخصائي البرامج
%٨٠تحقيق نسبة رضى ال تقل عن 

تقرير إحصاءات البرنامج١٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إحصاءات البرنامج١٠٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير طفل الغد

تقرير إحصاءات البرنامج١٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمشرف أنشطة

تقرير إعالمي مع إحصاءات البرنامج٤٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إعالمي مع إحصاءات البرنامج٣٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إحصاءات البرنامج٣٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إحصاءات البرنامج٤٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إحصاءات البرنامج٤٦٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إحصاءات البرنامج٦٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة



الخطة التنفيذية 48

عدد الموهوبين من األطفال الذين تم4
40اكتشافهم وتشجيعهم

40األطفالبرنامج المنصة

500األطفالمسابقة أبناؤنا من المنزل

عدد المنافسات التي شاركنا في 5
1التأهيل لها

1جهةبرنامج موهبة

1منتجدليل المنافسات

20األطفالتحدي القراءة

عدد فعاليات الترفيه الهادف 6
3المنفذة

1الناشئةكشكول

2الناشئة، الفتياندوري النجوم لألشبال

2األطفالأمسية مهارة 

4األطفالمعالم بالدي

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )1(:
 بناء شخصية الطفل وتعزيز قدراته
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تقرير إعالمي مع إحصاءات البرنامج٧٠٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج

تقرير إعالمي مع إحصاءات البرنامج-أخصائي البرامجأخصائي البرامج

عقد شراكة-المدير التنفيذيأخصائي البرامج

دليل إلكتروني حول المنافسات ١٬٥٠٠أخصائي البرامجمدير غرس
وبرامج الموهبة

تقرير إحصاءات البرنامج١٥٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس
%٨٠تحقيق نسبة رضى ال تقل عن 

تقرير إعالمي٧٬٥٠٠أخصائي البرامجمشرف أنشطة

تقرير إعالمي٤٬٠٠٠أخصائي البرامجمشرف أنشطة

تقرير إحصاءات البرنامج-أخصائي البرامجمدير غرس

تقرير إعالمي٦٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة



الخطة التنفيذية 50

عدد االستشارات التربوية المقدمة7
50األسرمستشار الطفولة30للوالدين

عدد األسر المستفيدة من برامج 8
50تنمية الطفل األسرية

1000األسرمسابقة يجمعنا الخير

1000األسرمعايدة غراس

1000أطفالمسابقة أذكاري لألطفال

0األسرمنصة تعزيز القيم

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )2(:
تعزيز دور الوالدين و األسرة في تنشئة األبناء
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٥٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج
تقرير عدد االستشارات، نشر 

االستشارات على الموقع ومواقع 
التواصل االجتماعي

أخصائي االعالم 
يةتقرير ختامي، كتيب يوميات رمضان٣٠٬٠٠٠أخصائي البرامجوالتسويق

أخصائي االعالم 
تقرير إحصاءات البرنامج، رابط -أخصائي البرامجوالتسويق

إلكتروني لبطاقات المعايدة

مقطع ٢٠تقرير إعالمي ختامي، ٤٢٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج
صوتي لألذكار، كتيب األذكار

دراسة جدوى المشروع مع رفعها ١٥٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج
لمؤسسة مانحة

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة



الخطة التنفيذية 52

عدد الكوادر المؤهلة في مجال 9
50الطفولة

منصة 
75العاملون مع الطفللتأهيل العاملين مع الطفل

5قيادات الطفولةرحلة قيادات الطفولة

15العاملون مع الطفلتأهيل العاملين على حقائب بناء الشخصية

)ركائز(
15قيادات الطفولةلتأهيل العاملين مع الطفل 

عدد المعلمين الفاعلين في برامج 10
5تنمية الطفل المدرسية

هيا نحسن
1المدارسبالمدارس الحكومية

15معلمو المدارسقيم لتأهيل معلمي المدارس قيمياً 

عدد المبادرين الذين تم احتضان 11
3مبادراتهم

8عدد الفرقسواعد العطاء

1عدد المبادراتمباردة معرفية في الطفولة

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )3(:
تنمية قدرات العاملين في مجال الطفولة
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دورات ٣(منصة إلكترونية ونشر ١٠٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس
)تدريبية

تقرير إعالمي ٦٠٬٠٠٠األمين العاممستشار الجمعية

مجتاز للدورة١٥+ تقرير حضور الدورة ١٦٬٥٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

١٢٬٠٠٠أخصائي البرامجمدير غرس

ل تقرير إحصاءات البرنامج بما ال يق
مشارك٣٠عن 

مع تحقيق نسبة رضى ال تقل عن 
٨٠  "%

شراكة+ تقرير إعالمي ٢٠٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج

كشف حضور٢٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج

تقرير إحصاءات البرنامج٥٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج

تقرير إحصاءات البرنامج٥٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي االعالم والتسويق

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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عدد المتطوعين مع الجمعية في 12
40برامج الطفولة

50المتطوعونتفعيل الفرص التطوعية

1المتطوعونالئحة التطوع

عدد المشاركين في رابطة 13
20المتخصصين في الطفولة

30المتخصصونولةالرابطة اإللكترونية للمتخصصين في الطف

حصاد
1بيئات األطفالموقع يجمع ما يتعلق بتنمية الطفل

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )3(:
تنمية قدرات العاملين في مجال الطفولة
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فرص ٤+ كشف باسماء المسجلين ٢٬٠٠٠المدير التنفيذيأخصائي البرامج
تطوعية

دليل التطوع-المدير التنفيذيأخصائي البرامج

فاعلةتلقرامقناة -أخصائي البرامجأخصائي االعالم والتسويق
تقرير إحصائي بعدد المشاركين

أخصائي االعالم أخصائي االعالم والتسويق
موقع إلكتروني معرفي-والتسويق

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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عدد برامج تعزيز المحتوى التوعوي 14
1والتثقيفي في مجال الطفولة

طفولتي
1العاملين مع الطفل"محتوى توعوي حول الطفل " 

سؤال٣٠
30العاملين مع الطفل"مقاطع مرئية مع المتخصصين"

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )4(:
 التوعية والتثقيف بأهمية مرحلة الطفولة



202057

من النشرات والتصاميم التوعوية٤-أخصائي البرامجوالتسويقاالعالمأخصائي 

حلقة مرئية منشورة على قناة ١٠٬٠٠٠٣٠أخصائي البرامجأخصائي االعالم والتسويق
الجمعية

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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ن متوسط نسبة رضا المستفيدين م15
%60خدمات الجمعية

المجتمع وأصحاب برنامج قياس الرضى
%60المصلحة

المجتمع وأصحاب منصة االقتراحات والشكاوى
%60المصلحة

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )5(:
تحقيق رضا أصحاب المصلحة



202059

تقرير قياس الرضى-المدير التنفيذيأخصائي البرامج

اتتقرير الرد على الشكاوى والمقترح-المدير التنفيذيأخصائي االعالم والتسويق

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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عدد البيئات القيمية التي تم 16
1تأسيسها

1بيئات األطفالبناء وثيقة مواصفات نادي األطفال

1بيئات األطفالتفعيل أندية الحي كبيئة قيمية فاعلة

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )6(:
تأسيس بيئات قيمية لألطفال



202061

وثيقة المواصفات بإخراج فني ٣٠٬٠٠٠المدير التنفيذيأخصائي البرامج
للتسويق

عقد الشراكة٥٬٠٠٠المدير التنفيذيأخصائي البرامج

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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17
عدد المنتجات التنموية المصممة 

لبرامج األطفال
1

2بيئات األطفالتطوير مناهج الطفولة المبكرة التعليمية

1بيئات األطفالنمذجة مشروع الطفولة المبكرة

بناء وثيقة منهج تربوي بنائي للمرحلة 

االبتدائية
1بيئات األطفال

1بيئات األطفالبناء وثيقة برنامج توديع الطفولة

ات تطبيق الحقائب التدريبية لتنمية المهار

الذهنية وتعزيز القيم
1بيئات األطفال

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )7(:
تصميم برامج تنموية لألطفال
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نسخة إلكترونية محدثة من منهج -أخصائي البرامجمدير غرس
كتاب الحروف والحركات

العرض المالي والفني لنمذجة -أخصائي البرامجمدير غرس
مشروع الطفولة

مانحين٣تسويق المنتج على -أخصائي البرامجأخصائي البرامج

اء العرض المالي والفني لتكلفة بن-أخصائي البرامجأخصائي البرامج
المشروع

حقيبة المشروع مع اللعبة٨٠٬٠٠٠أخصائي البرامجأخصائي البرامج

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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2ةعدد الشراكات االستراتيجية الفاعل18

1أدلة ووثائقدليل الشراكات

2جهات ذات عالقةشركاء

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )8(:
تطوير شراكات استراتيجية فاعلة المتخصصة
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دليل الشراكات-المدير التنفيذيوالتسويقاالعالمأخصائي 

عقد الشراكات مع جهتين-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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نسبة تنفيذ خطة اإلعالم والعالقات19
%60العامة

المجتمع وأصحاب تدشين الموقع اإللكتروني ومواقع التواصل
2المصلحة

من نحن؟
خطة اإلعالم والعالقات عامة

المجتمع وأصحاب 
60المصلحة

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )9(:
بناء صورة ذهنية ايجابية
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زيارة للموقع اإللكتروني٥٠٠٠-قأخصائي االعالم والتسويوالتسويقاالعالمأخصائي 

تقرير إنجاز الخطة اإلعالمية والتسويقية-قأخصائي االعالم والتسويأخصائي االعالم والتسويق

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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3ةعدد اللوائح واألدلة اإلدارية المعتمد20

1منسوبي الجمعيةحصر لوائح العمل والسياسات األساسية 

3منسوبي الجمعيةتجهيز األدلة واللوائح الرئيسية للجمعية

بمعايير حوكمة اإللتزامنسبة 21
50منسوبي الجمعيةتطبيق برنامج حوكمة الجمعية%50الجمعيات

عدد شهادات الجودة والتميز التي 22
1حصلت عليها الجمعية

1منسوبي الجمعيةتطبيق معايير المنظمة الموثوقة

1منسوبي الجمعيةتأسيس التميز المؤسسي

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )10(:
البناء المؤسسي للجمعية



202069

قائمة باللوائح واألنظمة التي -المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
تحتاجها الجمعية

أدلة ولوائح معتمدة من المجلس٣-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

نسبة نتيجة التقييم الذاتي للجمعية ب-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
%٦٠ال تقل عن 

تقرير خطة التحسين لمعايير -المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
المنظمة الموثوقة

منهجيات ٣تقرير ختامي للمشروع، -المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
في التميز

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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ة نسبة توفير االحتياجات المكتبي23
50الموظفينلحصر وتوفير االحتياج) تقدير(%50واإلدارية والتقنية

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة 24
5والجمعية العمومية السنوية

4مجلس اإلدارةاجتماعات مجلس اإلدارة

1الجمعية العموميةعقد الجمعية العمومية للعام األول

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )10(:
البناء المؤسسي للجمعية



202071

ى قائمة إلكترونية باالحتياجات ومد٣٬٠٠٠المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
تنفيذها

محاضر االجتماعات المرفوع إلى -المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
الوزارة

محضر االجتماع المرسل إلى الوزارة٢٬٠٠٠المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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%60نسبة تغطية االحتياج الوظيفي25

1الموظفينتحليل وحصر االحتياج الوظيفي

1الموظفيناإلدارة الرشيقة للمشاريع

5الموظفينتعيين الموظفين

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )11(:
استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة



202073

فق تقرير تحليل االحتياج الوظيفي و-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي
الهيكل

دليل إدارة المشاريع-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

عقود الموظفين-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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متوسط الساعات التدريبية لكل 26
8موظف

1الموظفينخطة النمو المهني

8الموظفينبرنامج مهاراتي

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )12(:
تأهيل الكوادر العاملة في الجمعية



202075

خطة نمو مهني لكل موظف-المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

ينتقرير الدورات التدريبية للموظف٢٬٠٠٠المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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عدد االستشارات المقدمة من 27
4المشاريع والبرامج اللجنة االستشارية للجمعية4المستشارين للجمعية

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )13(:
بناء فريق استشاري متخصص
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بناء فريق استشاري متخصص

الئحة المستشارين ومحضر اجتماع ٣٬٠٠٠المدير التنفيذيأخصائي البرامج
)مستشارين٤( مع المستشار 

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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نسبة تطبيق الحوسبة السحابية28
تفعيل خدمات قوقل في عمليات الجمعية %40لجميع أعمال الجمعية

40ةالعمليات اإللكترونيالداخلية

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )14(:
تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول لها سحابيا



202079

تقرير قائمة بالخدمات اإللكترونية٢٬٥٠٠المدير التنفيذيالمدير التنفيذي

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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نسبة تأمين الموارد المالية من 29
%60الموازنة السنوية للجمعيةاجمالي

تسويق المشاريع
55نالمانحين والمتبرعي)مبادرات للتسويق٨إعداد وتسويق (

5نالمانحين والمتبرعيالمتجر اإللكتروني للجمعية

نسبة اعتماد المراجع القانوني 30
الوزارة والجمعية اعتماد القوائم المالية%100للقوائم المالية

100العمومية

رقم 
المستهدف مؤشرات األداء الرئيسيةالمؤشر

الفئة المستهدفةالمبادرات٢٠٢٠لعام 
النوع                       العدد

الهدف االستراتيجي )15(:
تحقيق االستقرار المالي



202081

ها قائمة بالمشاريع التي تم تسويق-المدير التنفيذيوالتسويقاالعالمأخصائي 
إلى الجهات مع حالة الدعم وقيمته

خالل تقرير بتبرعات المتجر اإللكتروني٣٬٠٠٠المدير التنفيذيأخصائي االعالم والتسويق
العام

-المدير التنفيذيالمحاسب 

التقرير الربعي المعتمد
القوائم المالية المعتمدة

تقييم الحوكمة لمعيار السالمة 
المالية

مؤشرات األداء رقم المؤشر
الرئيسية

التنفيذ

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢
النتائجالتكلفة
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للتواصل معنا

@GherasSA

0 5 5 5 4 3 2 5 5 5
info@Gheras.sa
www.Gheras.sa




