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اقرأ و ارتِق

1437هـ -  1441هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة الزلفي

إدارة التطوير والتدريب
قسم التخطيط
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اقرأ و ارتِق

المقدمة

     شهدت السنوات األخيرة طفرة مميزة في تطور الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين منها ، والتي تجلت بزيادة ملحوظة  في عدد الحفظة عامًا بعد عام وتحسن 
القراءة لديهم , باإلضافة إلى تقديم عدد من البرامج النوعية , ومن هنا كان البد من التخطيط االستراتيجي إلعداد وتوفير المزيد من الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل ضمن 

الفريق المتكامل والمختص بتعليم القرآن الكريم .
     وتمشيًا مع سعى الجمعية في تحقيق التطور وتعزيز دورها الريادي في تحسين مخرجاتها في تعليم القرآن الكريم وفق معايير الجودة والتميز التي اتبعتها وزارة الشؤون 
اإلسالمية ؛ لذا قامت الجمعية في وضع خطتها اإلستراتيجية الثانية , فقد كان للخطة االستراتيجية األولى للجمعية أثر بالغ في حدوث نقلة نوعية داخل الجمعية سواء على 

مستوى المستفيدين من برامج الجمعية أو على مستوى الهيكل اإلداري المساعد في إدارة الجمعية .
     وقد اتبعت الجمعية في بناء الخطة االستراتيجية المنهجيات العلمية , ومنها منهجية بطاقة األداء المتوازن , حيث أخذت الخطة في بنائها ما يقارب من سنة ونصف 
بواقع 500 ساعة عمل ، تمثلت في ورش عمل ومقابالت وتوزيع االستبانات , وحصلت بموجب ذلك على بيانات ثرية جدًا , ساعدت في تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجمعية, 
ووضع اللبنات األساسية في صياغة رؤية ورسالة وقيم الجمعية, ومن ثم تحديد مستوى الرضا لدى منسوبي الجمعية , ثم تحديد األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات والبرامج 

التي تم تنفيذها .
     نأمل أن تحفز هذه الخطة التفكير االستراتيجي لدى منسوبي الجمعية، وتسعى لرفع الطموحات لديهم وتعزز فيهم ثقافة األداء المرتفع والجودة العالية واإلخالص الكامل 

لله سبحانه وتعالى والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .       
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اقرأ و ارتِق

خالل خمس سنوات من   1436 - 1441 هـ .

الكريم  القرآن  لتحفيظ  الخيرية  الجمعيات  فروع  على 
بمحافظات المملكة العربية السعودية .

الريادة في تعليم القرآن الكريم والجودة في العمل المؤسسي الخيري .

وبرامج  متميزة  بكوادر  المجتمع  لشرائح  الكريم  القرآن  تعليم 
نوعية وبيئة محفزة بتقنية حديثة لتحقيق الخيرية لمنسوبينا 

وشركائنا . 

رؤيتنا

النطاق 
الزمني 

نطاق 
المنافسة 

رسالتنا 

وثيقة االستراتيجية للجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

بمحافظة الزلفي
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اقرأ و ارتِق

متأدبين  والحفظ  للتالوة  متقنين  طالب  تخريج 
بآداب القرآن الكريم .

 تحقيق رضا المستفيدين من الجمعية .

المستمر  والتطوير  للتأهيل  اإليجابي  المناخ  بناء 
للعاملين والبرامج .

إدارة الجمعية وقطاعاتها وحلقاتها بكفاءة 
وحوسبة عملياتها بفاعلية .

تحقيق االستقرار المالي لتغطية جميع احتياجات 
الجمعية اإلستراتيجية .

قيم الجمعية أهدافنا اإلستراتيجية

المنتج
القيمة

المستفيدون 

الشفافية 

النمو 
والتعلم

الجودة

التكامل

اإليجابية

الكفاءة
 الداخلية

االنتماء

المالي 
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المالمح اإلستراتيجية

لجمعية ) هدى (
الجمعية الخيرية لتحفيظ 

القرآن الكريم بمحافظة الزلفي 

فريق بناء الخطة اإلستراتيجية 
تم تشكيل فريق بناء الخطة من أعضاء متميزين من العاملين في الجمعية موزعين على إدارات الجمعية وهم : 

م

1

5

3

7

2

6

4

8

االسم

عبدالرحمن بن خالد الحربي    

مشعل بن ناصر الجبر 

أحمد بن ناصر الجبر 

عبدالعزيز بن ناصر الطيار

عبدالرحمن بن رومي الرومي 

أحمد بن عبدالله الفراج 

صالح بن سليمان الدويش 

عمر بن سليمان السليمان

العمل

المدير التنفيذي

الشؤون التعليمية ) بنات( 

قسم التطوير والتخطيط

الشؤون المالية واإلدراية

مدير إدارة التطوير والتدريب 

العالقات العامة واإلعالم

الشؤون التعليمية )بنين( 

التدريب 

العمل في اللجنة 

الرئيس 

عضوًا

مقررًا

عضوًا 

نائب الرئيس

عضوًا 

عضوًا

عضوًا 
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الموجهات 
اإلستراتيجية

بعد أن تمت دراسة بيئة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي
واقع  تحليل  طريقين  عن  الجمعية  في  اإلستراتيجية  الخطة  فريق  قبل  من 

) Swat ( الجمعية و  ورش العمل عبر أسلوب
جاءت أهمية " رسم مسار تطويري توجيهي للجمعية "

يساعد العاملين على سلوك أفضل الطرق
والتركيز على مسارات العمل اإلستراتيجية في الجمعية .
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حتى ننجح في تطبيق 

المالمح االستراتيجية

المعنية  أهدافها  لتحقيق  اإلستراتيجية  المالمح  نجاح  على  تساعد  عامة  توصيات  هذه 
بتطوير الجمعية , في الفترة اإلستراتيجية.

* تبني قيادة الجمعية لإلستراتيجية بكامل تفاصيلها , وقيادة تنفيذها وإنزالها إلى أرض الواقع  .

* فهم العاملين في الجمعية بكل مستوياتهم للمالمح اإلستراتيجية واستيعابهم لها.

* نشر وإشهار هذه المالمح في مطبوعات ومواسم وفعاليات الجمعية.

* تحفيز العاملين لتحقيق هذه المالمح وااللتزام بها .

* مراجعة وتطوير هذه المالمح دوريًا, أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
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اقرأ و ارتِق

بطاقة
الرؤية اإلستراتيجية

بعد االطالع على تشخيص واقع المنظمة

تم عقد مجموعة من ورش العمل أدارت رؤى فريق التخطيط وناقشتها من مختلف المحاور للوصول إلى منظومة 

الطموحات التي تسعى الجمعية لتحقيقها خالل المدة اإلستراتيجية , ومن ثم صياغتها فنيًا.

المدة : خمس سنوات

تبدأ من افتتاح خطة عام 1437– وحتى إغالق خطة عام 1441 هـ .

مستوى المنافسة :

في إطار النطاق الجغرافي : على مستوى المملكة.

وفي إطار التخصص اإلنتاجي : جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

وفي إطار العمل المؤسسي : جميع الجهات الخيرية .

            والرؤية اإلستراتيجية تعني :

طموح المؤسسة الجماعي الممكن المتجدد المحفز للعمل خالل فترة إستراتيجية محددة ونطاق محدود .

           وقد جاءت نتائج ذلك على النحو التالي :

محددات الرؤية اإلستراتيجية : اواًل
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اقرأ و ارتِق

صياغة الرؤية اإلستراتيجية :

االختبار :

صياغة الرمز اللفظي :صياغة الهتاف :

ثانيًا

ثالثًا

خامسًارابعًا

الريادة في تعليم القرآن الكريم , والجودة في 

الريادة في تعليم القرآن الريادة في تعليم القرآن 

الميزة اإلستراتيجيةالموقع اإلستراتيجيالدور اإلستراتيجي

الجودةالريادةتعليم القرآن الكريم 

الجودة في العمل 
المؤسسي

الجودة

الريادة في تعليم القرآن الكريم 
 والجودة في العمل المؤسسي الخيري

هدىاقرأ وارتق

الريادة

نوعي

كمي

داخلي

خارجي
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الغاياتالمميزاتالهدف الرئيس

تعليم القرآن الكريم
كوادر متميزة –برامج نوعية 
وبيئة محفزة وتقنية حديثة 

تحقيق الخيرية لمنسوبينا 

وشركائنا 

بطاقة الرسالة 
اإلستراتيجية

العمل  الجمعية  وإعداد رؤيتها اإلستراتيجية تم عقد مجموعة من ورش  بعد االطالع على تشخيص واقع 

أدارت رؤى فريق الجمعية وناقشتها من مختلف المحاور للوصول الى تحديد دقيق ومميز لهوية الجمعية  

ومميزاتها وغاياتها.

تحديد ماهية المنظمة وغاياتها ومميزاتها المحددة لهويتها الخاصة ووظيفتها التي التزمت بها.

وقد جاءت نتائج ذلك على النحو التالي : 

بتقنية حديثة لتحقيق  المجتمع بكوادر متميزة وبرامج نوعية وبيئة محفزة  الكريم لشرائح  القرآن  تعليم 

الخيرية لمنسوبينا وشركائنا . * برامج نوعية .                             * تقنية حديثة.

* بيئة محفزة .                              * استهداف جميع شرائح  المجتمع .

والرسالة اإلستراتيجية تعني :

المميزات التنافسية : 

صياغة الرسالة اإلستراتيجية :محددات الرسالة اإلستراتيجية :

االختبار :

ثانيًااواًل

ثالثًا



14
w w w . Q u r a n z u l f i . c o m

اقرأ و ارتِق

بطاقة القيم 
والثقافات 

اإلستراتيجية

بعد االطالع على تشخيص واقع الجمعية  وإعداد رؤيتها ورسالتها اإلستراتيجية تم عقد مجموعة من ورش 

العمل أدارت رؤى فريق التخطيط وناقشتها من مختلف المحاور للوصول إلى تحديد دقيق للقيم والثقافات 

والدوافع اإلستراتيجية التي تعين على مزيد من اإلنتاجية وإدارة السلوك اإليجابي للجمعية  والعاملين فيها .

الدوافع الذاتية التي تطمح المنظمة لبروزها في سلوكياتها وسلوكيات العاملين بها حتى تصبح ثقافة راسخة 

ضمن هويتها.

القيم والثقافات اإلستراتيجية تعني :

وقد جاءت نتائج ذلك على النحو التالي:

الجودة القيمة التكاملالشفافية اإليجابية االنتماء

الشرح

معززات االختيار

تحقيق جودة العمليات والمنتجات 
ومعيرتها في جميع مراحلها 

ومفرداتها.

الحصول على األثر اإليجابي المترتب 
على التزام الجودة في العمل وما 

تحققه من رضا وقبول .

الوضوح في عمليات الجمعية مع 
العاملين والمستفيدين.حديثة 

الحصول على األثر اإليجابي المترتب 

على الشفافية في الشعور بالرضا , 

والقبول واالرتياح.

تحقيق التنسيق والتعاون بين 
اإلدارات واألقسام .

معالجة األثر السلبي من تداخل 
األعمال وتوزيع المسؤوليات بين 

اإلدارات واألقسام.

تحقيق شعور الجميع باالنتماء 
للجمعية وخدمتها .

معالجة األثر السلبي من تسرب 
الموظفين وضعف إنتاجهم 

تعزيز روح اإلنتاجية والمبادرة لدى 
الجمعية والعاملين فيها .

تعزيز األثر اإليجابي المترتب على 
المبادرات المنتجة من الراحة 

للعاملين وزيادة اإلنتاجية .
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بطاقة القفزات 
النوعية 

اإلستراتيجية

بعد االطالع على تشخيص واقع الجمعية وإعداد رؤيتها ورسالتها وقيمها اإلستراتيجية تم عقد مجموعة من 

ورش العمل أدارت رؤى فريق الجمعية وناقشتها من مختلف المحاور للوصول إلى تحديد دقيق لما يمكن أن 

تحدث الجمعية فيه نقلة نوعية إستراتيجية .

تحقيق انتقال بارز ومميز في مجاالت مهمة في العمل , يرضي المنظمة والعاملين فيها ويحقق حراكًا نوعيًا 

في الواقع .

موارد ومصارف مالية مقننة .

إدارة عمليات الجمعية تقنيا .

دارسين ودارسات متقنين معتدلين فكريًا وسلوكيا .

برامج تعليمية متنوعة ذات جودة عالية .

النقلة النوعية اإلستراتيجية تعني :

وقد جاءت نتائج ذلك على النحو التالي : 

 دراسة وتقنين موارد ومصادر الجمعية لتحقيق أفضل العوائد المادية والمعنوية .

 من خالل أتمتة جميع البرامج الحاسوبية لجميع أعمال الجمعية و وسائل االتصال داخليًا وخارجيًا.

من خالل بناء برامج ومحاضن ومبادرات إلتقان الدارسين والدارسات وتحصينهم ببرامج فكرية وسلوكية.

من خالل تقويم البرامج التعليمية وبناء برامج تعليمية جديدة .
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بطاقة السياسات 
اإلستراتيجية 

بعد االطالع على تشخيص واقع الجمعية وإعداد مالمحها اإلستراتيجية تم عقد مجموعة من ورش العمل 

والمحددات  للضوابط  إلى تحديد دقيق  للوصول  المحاور  وناقشتها من مختلف  التخطيط  رؤى فريق  أدارت 

اإلستراتيجية التي تعين على مزيد من تحديد المسار .

الضوابط والمحددات اإلستراتيجية المقترحة والمعينة على اتخاذ القرار واالختيار بين أكثر من خيار في بيئة 

المنظمة .

والسياسات اإلستراتيجية تعني :

وقد جاءت نتائج ذلك على النحو التالي :

مرجعية أولوية الدعم إلى تطبيق معايير التميز

التوجه نحو الجودة

تنظيم العمل التطوعي 

التوجه ألتمتة أعمال الجمعية 

زيادة الشراكات مع ذوي االختصاص

1

2

3

4

5
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بطاقة الشراكات 
اإلستراتيجية

بعد االطالع على تشخيص واقع المنظمة  وإعداد مالمحها اإلستراتيجية تم عقد مجموعة من ورش العمل 

أدارت رؤى فريق المنظمة وناقشتها من مختلف المحاور للوصول إلى تحديد دقيق للجهات ذات العالقة ليتم 

بناء شراكات نوعية معها في الفترة اإلستراتيجية .

التحديد اإلستراتيجي المقترح للشركاء واألطراف ذات العالقة النوعية وحدود عالقة المنظمة بها في الفترة 

اإلستراتجية .

والعالقات والشراكات اإلستراتيجية تعني :

المبررات االختيار نوع الجهة

الدعم الدائم لبرنامج المسابقات في الجمعية 1- فوزان الفهد

جهات مانحة

وجود كوادر أكاديمية يمكن أن تسهم في تطوير العمل في الجمعية . 2- جامعة المجمعة

الدعم الدائم لخريجي الجمعية من الحافظين والحافظات . 2-  الحالفي

كونها المركز اإلداري للمحافظة محافظة الزلفي مؤسسات رسمية

دعم برامج التدريب في الجمعية . 3- العضيب

لالشتراك في مجال االهتمام وهو خدمة القرآن الكريم. مركز تبيان مؤسسات خيرية الجمعية 

لشعبية الصحيفة في المحافظة مما يساعد على الوصول للمستفيدين بسهولة . 1- صحيفة الجزيرة
مؤسسات إعالمية

التماثل في مجال العمل )التعليم( والشريحة المستهدفة 1- إدارة التعليم بالزلفي
جهات تعليمية

لتميز المركز في تقديم الخدمات التطويرية في العمل المؤسسي الخيري . مركز الرواد جهات تطويرية

الهتمام الصحيفة بأخبار المحافظة ووصولها ألكبر شريحة من المستفيدين من برامج 
الجمعية 2- الكسر اإللكترونية
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بطاقة مجاالت 
العمل اإلستراتيجية

بعد االطالع على تشخيص واقع المنظمة  وإعداد مالمحها اإلستراتيجية تم عقد مجموعة من ورش العمل أدارت 

التي  العمليات واإلنتاج  إلى تحديد دقيق لمجاالت  المحاور للوصول  المنظمة وناقشتها من مختلف  رؤى فريق 

ستوجه العمل في المنظمة للفترة اإلستراتيجية القادمة.  وقد جاءت نتائج ذلك على النحو التالي :

المجاالت الرئيسة  :

مراحل المتعلمين ) خطوط اإلنتاج ( :

مجاالت العمل وخطوط اإلنتاج

اواًل

ثانيًا

40% من الطالبات

% 45

% 15

% 100 

60% من الطالب

% 75

% 5

% 100

النسبة

تعليم عام

تعلم الكبار

المجموع

مثال

الجامعيون

التمهيدي

تعليم البنات

تعليم البنات

تعليم البنين

تعليم البنين

المجال

المرحلة

جميع الفئات

% 30

% 10

جميع الفئات

% 8

% 12
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% 45

% 15

% 100 

%25

%50

%57

%8

% 9

الجاليات

البرامج القرآنية

الحلقات والدور

الحفاظ

المكثف/المعهد

المنح

عن بعد - موظفون

تلقين

اإلجازات

المجموع

تعليم البنات

تعليم البنين

تعليم البنين

المستفيدون

المستفيدون

% 30

% 10

%100

%10

%15

%25

% 1

%100

نوع التعلم :

برامج الفئات الخاصة - بنين  :

ثالثًا

رابعًا
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بطاقة األهداف 
والمؤشرات 
اإلستراتيجية

وقد جاءت ) األهداف اإلستراتيجية ( على النحو التالي :

 عدد المستفيدين من المنافسات القرآنية

 عدد  الدارسين في الحلقات والدور 

 عدد الحافظين

1078

5608

55

القراءةالمؤشر

عدد الفئات المستفيدة من جائزة الفهد والحالفي

عدد برامج رعاية الطالب فكريا

 عدد البرامج المتميزة 

عدد البرامج المقدمة للحفاظ الخريجين 

25

% 15

35

700

 نسبة البرامج التي لها حوافز

عدد برامج القيم القرآنية المعززة للدارسين

 نسبة تسرب الدارسين

عدد المتقاعدين العاملين في برامج الجمعية

140

55

% 100 

13

زيادة المستفيدين من البرامج 
والمنافسات القرآنية

من  عدد  أكبر  استقطاب 
الدارسين 

العناية بالحافظين 
والحافظات

رعاية الدارسين فكريا 
وسلوكيا

ن
دو

في
ست

م
ال

1

6

15

3

12

8

17

5

14

10

19

2

11

7

16

4

13

9

18

المستهدف إلى نهاية 1441
الهدف اإلستراتيجي المجال الرقم

نسبة االجتياز في برنامج االرتقاء إلى إجمالي عدد الدارسين

نسبة  البرامج المتميزة المبرزة في الجمعية 

عدد الدارسين في البرامج القصيرة 

عدد البرامج المتخصصة المقدمة للحفظة

%90

%5

2150

23

المستمرة  القرآنية  النوعية   البرامج  من  المستفيدين  عدد 
المكثفة

عدد برامج رعاية الطالب سلوكيا

البرامج  في  الجمعية  برامج  من  المستفيدين  الطالب  عدد 
المنافسة 

عدد  المستقطبين عن طريق التطوع

1184

%70

300

17 للكفاءات  الفرص  توفير 
خدمة  في  الخبرات  لتقديم 

كتاب الله

اإلستراتيجية  مالمحها  وإعداد  الجمعية  واقع  تشخيص  على  االطالع  بعد 

عقد  تم  وتحليلها  الدراسة  أفرزتها  التي  اإلستراتيجية  التوجهات  ودراسة 

من  وناقشتها  التخطيط  فريق  رؤى  أدارت  العمل  ورش  من  مجموعة 

المرحلة  المنظمة في  إلى تحديد دقيق ألهداف  المحاور للوصول  مختلف 

اإلستراتيجية للجمعية ضمن خارطة متوازنة .

واألهداف والمؤشرات اإلستراتجيةتعني :

التطوعي في المحافظة لتحقيقها وقياس  المقترحة للعمل  الطموحات 

أثرها في الفترة اإلستراتيجية .
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مستوى نشر ثقافة التخطيط على جميع المستويات.نسبة اللوائح التفصيلية المعتمدة .

مستوى تطوير أداء العاملين بالجمعية .عدد الكفاءات المستقطبة .

نسبة إنجاز مبنى الجمعية .

%60%62

56%50

%100

المؤشرالمؤشر القراءةالقراءة

األساسية مستوى تطوير الهيكلة اإلدارية للجمعية . المتطلبات  تدريبية وتعليمية وفق  بناء خطة  نسبة 
لمعلم القرآن .

عدد المتبرعين.عدد شراكات التعاون مع الجهات ذات االختصاص . 

مستوى تطوير معهد المعلمات. نسبة شمولية التقنية لجميع إدارات وأقسام الجمعية

مستوى تهيئة المباني التعليمية بما يناسب الفئات 
المستهدفة.  

%60%70

33

%75%60

%81

مستوى تأهيل المشرفين ببرامج نوعية .عدد المستشارين المتخصصين المستقطبين .

مستوى تطوير اإلجراءات و الخدمات المساندة .

والمجتمع  الجمعية  بين  والثقة  التواصل  مستوى   
والمؤسسات الحكومية واألهلية .

عدد البرامج وقطاعات الجمعية التي تمت رعايتها .

5%54

%70

%6017

اعتماد التخطيط على جميع إعداد وتطوير اللوائح والنظم اإلدارية
المستويات .

اعتماد معايير الجودة .
تطوير أداء العاملين والمحافظة 

عليهم .

أعمال  في  التقنية  اعتماد 
الجمعيةالدارسين 

أعمال  في  التقنية  اعتماد 
الجمعيةالدارسين 

تهيئة المباني والخدمات 
المساندة

زيادة التواصل مع 
المجتمع

تنمية مصادر الدخل

حسن إدارة أموال 
الجمعية

ية
خل

دا
 ال

ءة
فا

ك
ال

م
عل

لت
وا

و 
م

لن
ا

م
عل

لت
وا

و 
م

لن
ا

2037

2542

34

2239

3148

2744

36

2441

3350

2946

2138

3047

2643

35

2340

3249

2845

المستهدف إلى نهاية 1441المستهدف إلى نهاية 1441
الهدف اإلستراتيجيالهدف اإلستراتيجي المجالالمجال الرقمالرقم

نسبة تطوير الخطط الدراسية .نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة .

 نسبة األوقاف واالستثمارات .مستوى التوجه نحو االحتراف اإلعالمي .

مستوى تطوير البرامج التعليمية .نسبة اعتماد برنامج االرتقاء كمعيار للتقييم .

عدد المباني والعقارات التعليمية .

%70%70

%70%65

3000

%65%65

17

مستوى تطوير  الكادر التعليمي في الحلقات .نسبة تبني الجمعية لمعايير الجودة بكافة قطاعاتها  .

نسبة تقنين االستحقاقات المالية  .عدد الوسائل الدعائية واإلعالمية .

مستوى تقويم الحوافز المالية للحلقات والبرامج. 

عدد مصادر الدخل  .عدد  البرامج التقنية .

%60%65

15%80

%60

1110
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بطاقة المشاريع 
والمبادرات 

اإلستراتيجية

ودراسة  اإلستراتيجية  مالمحها  وإعداد  المنظمة   واقع  تشخيص  على  االطالع  بعد 

ورش  من  مجموعة  عقد  تم  وتحليلها  الدراسة  أفرزتها  التي  اإلستراتيجية  التوجهات 

تحديد  إلى  للوصول  المحاور  مختلف  من  وناقشتها  المنظمة  فريق  رؤى  أدارت  العمل 

دقيق لمشاريع المنظمة في المرحلة اإلستراتيجية.

والمشاريع اإلستراتجية تعني  :  

مشروعات المنظمة ومبادراتها الكبيرة ذات األثر اإلستراتيجي الواضح

وقد جاءت ) المشاريع اإلستراتيجية ( على النحو التالي :

مقر الجمعية 
وتجهيزه

النظام 
اإللكتروني

الحصول على 
جائزة التميز

تهيئة مبان 
مناسبة  
للبرامج 

التعليمية
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بطاقة الهيكلة 
اإلستراتيجية 

و الهيكلة اإلستراتجية تعني :

ومستوى  الجمعية  في  الوظيفية  المسميات  على  الدال  المتكامل  الشجري  الرسم   

التواصل بينها والخادم اإلستراتيجي .

وقد تم اقتراح الهيكل التنظيمي التالي :

    جائزة
   الفهد

    مشروع
    الحالفي

نائب

أمانة أمانة

  رئيس 
 الجمعية

  المدير 
التنفيذي

نائب

مجلس مجلس اإلدارة
اإلدارة

   رئيس 
 الجمعية

مدير إدارة الشئون

المالية واإلدارية  

  مدير إدارة      
العالقات واإلعالم 

  مدير إدارة     
التطوير والتدريب 

  مدير إدارة 
شؤون الدور النسائية

  مدير إدارة     
 شؤون المجمعات

  مدير إدارة     
         البرامج التعليمية

رئيس قسم   

الشئون اإلدارية 

 منسق شؤون
  الموظفين   

منسق خدمات

رئيس قسم    

الشؤون المالية 

 رئيس قسم تنمية

الموارد  والعقارات

رئيس قسم   

التقنية       

 رئيس 

 قسم العالقات

رئيس 

قسم اإلعالم 

 مشرفة

برنامج اإلرتقاء
رئيس

 
قسم التطوير

     مشرفة 
   الحفظة

 رئيسة

قسم اإلشراف 

النسائي

 معهد

إعداد المعلمات

رئيس

 قسم اإلرتقاء

رئيس

 قسم الحفظة

رئيس

 قسم اإلشراف

رئيس

 قسم البرامج

رئيس

 قسم المسابقات
المدارس التمهيدية

منسق برامج 
تنمية موارد  

وحدة

المتطوعين
مبرمج

فني صيانة

 منسق

 عالقات وإعالم 

رئيس

 قسم التخطيط 

 رئيس

قسم الجودة

مركز
التدريب 

رئيس

 قسم التخطيط 

 رئيس
قسم الجودة

مركز
التدريب 

منسق

مطبوعات إعالمية 

 محاسب

أمين صندوق

كاتب حسابات

مشرفو

 الحلقات 

   مديرو

    المجمعات

مشرفو
 الحلقات 

   مديرو
    المجمعات

مشرفو
 الحلقات 

   مديرو
    المجمعات

مشرفو
 الحلقات 

   مديرو
    المجمعات
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نسبي 7641078314بنات-بنينبنات-بنينسنوي طالب%30 عدد المستفيدين من المنافسات القرآنية

تراكمي%24%90%66.50بنات-بنينبنات-بنينربع سنوي%%20نسبة االجتياز في برنامج االرتقاء إلى إجمالي عدد الدارسين

تراكمي102515بنات -بنين بنات-بنينسنويفئة %20عدد الفئات المستفيدة من جائزة الفهد والحالفي

نسبي4691184715بنات-بنينبنات-بنيننصف سنوي طالب%20عدد المستفيدين من البرامج النوعية  القرآنية المستمرة المكثفة

تراكمي140139.77%23بنات-بنين-تطويرالتطويرنصف سنوي %%10 نسبة البرامج التي لها حوافز

نسبي46585608950بنات-بنينبنات-بنينسنويدارس%30 عدد  الدارسين في الحلقات والدور 
نسبي14002150750بنات -بنين بنات-بنينسنويدارس %20عدد الدارسين في البرامج القصيرة 

نسبي223513بنات-بنين-تطوير بنات-بنين- تطويرسنويبرنامج%10 عدد البرامج المتميزة 

نسبي197300103بنات-بنينبنات-بنينسنويطالب%10عدد الطالب المستفيدين من برامج الجمعية في البرامج المنافسة 

نسبي%3-%5%7.85بنات-بنينبنات-بنينربع سنوي%%10 نسبة تسرب الدارسين

%35%70%35العالقات- بنات-بنينالعالقاتنصف سنوي %%20نسبة  البرامج المتميزة المبرزة في الجمعية 

نسبي55550عالقات- تطوير- بنات-بنين بنات-بنينربع سنويبرنامج%40عدد برامج رعاية الطالب فكريًا

نسبي35552عالقات- تطوير- بنات-بنين بنات-بنينربع سنويبرنامج%30عدد برامج رعاية الطالب سلوكيًا

نسبي132310بنات-بنينبنات-بنينربع سنويبرنامج%30عدد برامج القيم القرآنية المعززة للدارسين

نسبي57700643بنات-بنينبنات-بنينسنويحافظ%40 عدد الحافظين

نسبي51712تطوير -بنات-بنينتطوير-بنات-بنينسنويبرنامج%30عدد البرامج المتخصصة المقدمة للحفظة

نسبي7136بنات-بنينبنات-بنينسنويبرنامج%30عدد البرامج المقدمة للحفاظ الخريجين 

نسبي104205101جميع اإلداراتالمدير التنفيذينصف سنوي متطوع%60عدد  المستقطبين عن طريق التطوع

نسبي52116جميع اإلداراتاإلداريةنصف سنوي متقاعد%40عدد المتقاعدين العاملين في برامج الجمعية

تراكمي%52%60%8تطويرالمدير التنفيذيربع سنوي%%40.نسبة اللوائح التفصيلية المعتمدة 

تراكمي%5%70%65تطويرالمدير التنفيذيربع سنوي%%30.نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة 

تراكمي%30%60%30تطويرالمدير التنفيذيسنوي %%30مستوى تطوير الهيكلة اإلدارية للجمعية

تراكمي%30%60%30جميع اإلداراتتطويرربع سنوي%%30نسبة تبني الجمعية لمعايير الجودة بكافة قطاعاتها 

نسبي253جميع اإلداراتتطويرسنويمستشار%20.عدد المستشارين المتخصصين المستقطبين 

نسبي305626جميع اإلداراتالمدير التنفيذيربع سنويكفاءة%20عدد الكفاءات المستقطبة 

تراكمي%35%65%30تطوير-بنات-بنينتطويرربع سنوي%%20نسبة اعتماد برنامج االرتقاء كمعيار للتقييم 

تراكمي%25%75%50جميع اإلداراتاإلداريةربع سنوي%%60 نسبة شمولية التقنية لجميع إدارات وأقسام الجمعية

تراكمي6115اإلداريةاإلداريةنصف سنوي برنامج%40.عدد  البرامج التقنية 

تراكمي%20%60%40العالقاتالعالقاتربع سنوي%%40. مستوى التواصل والثقة بين الجمعية والمجتمع والمؤسسات الحكومية واألهلية 

تراكمي%25%70%45العالقاتالعالقاتربع سنوي%%20مستوى التوجه نحو االحتراف اإلعالمي 

نسبي23331جميع اإلداراتالمدير التنفيذيسنويشراكات%10. عدد شراكات التعاون مع الجهات ذات االختصاص 

تراكمي9156العالقاتالعالقاتربع سنويوسيلة%30.عدد الوسائل الدعائية واإلعالمية 

تراكمي%15%70%55جميع اإلداراتالمدير التنفيذيربع سنوي%%40.مستوى تطوير اإلجراءات و الخدمات المساندة 

تراكمي%80%100%20اإلدارية المدير التنفيذيربع سنوي%%20.نسبة إنجاز مبنى الجمعية 

تراكمي61711اإلدارية المدير التنفيذيسنويمبنى%10.عدد المباني والعقارات التعليمية 

نسبي%13%81%68اإلدارية -بنات-بنينالمدير التنفيذينصف سنوي %%30.  مستوى تهيئة المباني التعليمية بما يناسب الفئات المستهدفة 

%17%62%45جميع اإلداراتالتطويرربع سنوي%%40.مستوى نشر ثقافة التخطيط على جميع المستويات 

تراكمي%25%70%45بنات-بنينبنات-بنيننصف سنوي %%30.نسبة تطوير الخطط الدراسية 

تراكمي%30%70%40بنات-بنين-تطويربنات-بنينربع سنوي%%30.نسبة بناء خطة تدريبية وتعليمية وفق المتطلبات األساسية لمعلم القرآن 

نسبي%25%65%40تطوير-بنات-بنينبنات-بنينربع سنوي%%40.مستوى تطوير  الكادر التعليمي في الحلقات 

نسبي%19%54%35تطوير-بنات-بنينبنات-بنينربع سنوي%%30.مستوى تأهيل المشرفين ببرامج نوعية 

نسبي%20%50%30تطوير-اإلداريةاإلداريةربع سنوي%%30مستوى تطوير أداء العاملين بالجمعية 

تراكمي%35%60%25معهد المعلماتنائب الرئيسربع سنوي%%40مستوى تطوير معهد المعلمات
نسبي5105اإلداريةاإلداريةنصف سنوي مصدر%30.عدد مصادر الدخل  

تراكمي9178جميع اإلداراتالمدير التنفيذيربع سنويبرنامج%20.عدد البرامج وقطاعات الجمعية التي تمت رعايتها 

نسبي%10%65%55اإلداريةاإلداريةنصف سنوي %%20 نسبة األوقاف واالستثمارات 

نسبي20233000977اإلداريةاإلداريةربع سنويمتبرع%30عدد المتبرعين

تراكمي%20%80%60اإلداريةالمدير التنفيذينصف سنوي %%60نسبة تقنين االستحقاقات المالية  
نسبي%20%60%40بنات-بنين-اإلداريةالمدير التنفيذينصف سنوي %%40. مستوى تقويم الحوافز المالية للحلقات والبرامج

20%

الوزن النسبي المؤشرات
للمؤشر بالمستوى

نافصات  زيادة املصتفيدين من الربامج وامل

القرآنية
30%

المسئول عن األداء
القراءة الفعلية لعام  

1436

الكفاءة 

الداخلية
20%

20% الننو والتعله

املالي

رعاية الدارشني فكريًا وشلوكيًا

الوزن المنظور 
الكلي 

الوصفالفجوة اإلستراتيجية الوزن األهداف 
النسبي 

وحدة 
القياس

1441-1436بطاقة األداء املتوازن ومتابعة اخلطة اإلشرتاتيجية  للجنعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكريه مبحافظة السلفي 

تراكمي20%

%40املصتفيدون

توفري الفرص للكفاءات لتقديه اخلربات يف 

خدمة كتاب اهلل
20%

20%

القراءة االسترتيجية  
1441

المسئول عن القياسدورية القياس

20%

10%

اشتقطاب أكرب عدد من الدارشني 

اعتناد معايري اجلودة

%20العناية باحلافظني واحلافظات

%20اعتناد التقنية يف أعنال اجلنعية

تهيئة املباني واخلدمات املصاندة

ة %20إعداد وتطوير اللوائح والنظه اإلداري

زيادة التواصل مع اجملتنع

20%

65% %45بنات-بنين%60.مستوى تطوير البرامج التعليمية 

تننية مصادر الدخل

بنات-بنيننصف سنوي %

50% حصن إدارة أموال اجلنعية

20%

افظة عليهه %40تطوير أداء العاملني واحمل

%30تطوير برامج التعليه

30% اعتناد التخطيط على مجيع املصتويات

50%

بطاقة األداء المتوازن ومتابعة 
الخطة اإلستراتيجية للجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

بمحافظة الزلفي 1436 - 1441
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الخاتمة

التخطيط: مهارة وذكاء

في ختام الخطة االستراتيجية الثانية للجمعية لعل من نافلة القول التذكير بأهمية التخطيط وذلك أن إحصائية اشتهرت مفادها أن )80%( مما نقوم به من العمل المثمر إنما 
ينتج حقيقة من )20%( من الوقت المصروف بمعنى أنه يضيع من وقتنا ما نسبته 80% وتلك نسبة مهولة مخيفة وكل ذلك نتيجة لسوء التخطيط أو عدمه .

وقد أحسن من قال:
دقـات قلـب الـمـرء قـائـلـة لـه             إن الحـياة دقـائق وثـوان

فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها         فالذكر لإلنسان عمر ثاني

وأحسن من ذلك قول الله تعالى على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم:                                                                              
أال ما أحسن أن تكون األعمال الخيرية مبنية على التخطيط الذي هو خطوة جادة نحو تحقيق الهدف وبقدر ما يكون التخطيط سليمًا بقدر ما يكون االنسان أقرب إلى تحقيق 

الهدف بدقة والتركيز على التخطيط يفيد اختصار الوقت وإعمال الذهن وإتقان العمل وانجازه وتحديد المسؤليات .
أو  التي تؤثر بطريقة مباشرة  الداخلية والخارجية  العوامل  التخطيط اإلستراتيجي هو منظمة متكاملة ومتشابكة يتم من خاللها تحديد  أن  لنا       مما سبق تقديمه يتضح 
غير مباشرة على الجمعية، ودراسة هذه العوامل ووضعها في إطار تحليلي يؤدي إلى الوصول لقرارات صائبة فيما يتعلق بمستقبل الجمعية وذلك لتحقيق رسالتها وضمان 

استمراريتها.
   وبعد فلقد أنهت الجمعية خطتها األولى والتي استمرت 5 سنوات وقد الحظُت وغيري من الزمالء وغيرهم الحظ الجميع فوائد التخطيط وجودة المخرجات وزيادتها وذلك 
بفضل الله وتوفيقه أوال ثم ما يقوم به اإلخوة الزمالء العاملين في الجمعية شكر الله لهم وجعل ما يقدمونه في موازين أعمالهم الصالحة وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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