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تضمنت الخطة :

خ�����ط�����وات 
الخطط  ب��ن��اء 
اإلستراتيجية  

1- حتديد الأداة امل�ستخدمة .
2- دمج الأدوات وحتليلها .

3- بنود بيان الغاية : 
• و�ضع بنود بيان الغاية .	
• حتليل بنود بيان الغاية والت�ضويت على عدد 	

حمدد منها )ح�ضب حجم املنظمة( .

4. اأهداف املنظمة : 
• �ضياغة الأهداف بناًء على البنود .	
• و�����ض����ع الأه�����������داف ع���ل���ى خ���ري���ط���ة ال���رب���ط 	

الإ�ضرتاتيجي .
• حتديد رعاة الأهداف وتوزيعها عليهم .	
• حتديد املبادرات واملوؤ�ضرات لكل هدف .	

5. �سياغة الروؤية
6. �سياغة الر�سالة

7. بناء الهيكل التنظيمي .
8. مراحل م�ستقبلية : 

• متابعة اخلطة مع رعاة الأهداف .	
• التح�ضني امل�ضتمر .	

1. األداة المستخدمة

. SWOT حتليل البيئة

.)Balanced Scorecard( بطاقة الأداء املتوازن
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2. دمج 

األدوات 

وتحليلها

3. بنود بيان الغاية BSC
SWOTالعمالءالعملياتاجلانب الإدارياجلانب املايل

البيئة الداخلية

ن���ق���اط ال��ق��وة
S t r e n g t h s

• وج������������������������������ود وق������������������������ف ي������������������������در ع������������ل������������ى اجل�����������م�����������ع�����������ي�����������ة . 	
• وج��������������������������������ود م�������������ت�������������رع�������������ني ل����������ب����������ع���������������������ض ال��������������������������������������دور . 	
• 	 . ت�ضهم يف تغطية 30% من م�ضاريف اجلمعية  ا�ضتقطاعات  وجود 
• ب����������������������رن����������������������ام����������������������ج ال��������������������ض�������������������ت�������������������ق�������������������ط�������������������اع�������������������ات . 	
• ام��������ت��������اك اجل�����م�����ع�����ي�����ة لأغ������ل������ب������ي������ة ال����������������دور ال�����ن�����������ض�����ائ�����ي�����ة . 	
• وج������������������ود اأرا������������������������������ضٍ وع���������������ق���������������ارات م��������ل��������ك ل�����ل�����ج�����م�����ع�����ي�����ة . 	
• وج����������������������ود ال���������ف���������ك���������ر ال�����������ض����������ت����������ث����������م����������اري امل���������ن���������ا����������ض���������ب .	

• 	 . ال�����ع�����م�����ل  اإدارة  يف  امل���������ب���������ادرة 
• وج�����������ود امل�������ه�������ام وال�����ت�����و������ض�����ي�����ف . 	
• ال��������دورات 	 ال���ت���ط���وي���ر )  اإم���ك���ان���ي���ة 

 .  ) وال����ت����ط����وي����ري����ة  ال����ت����دري����ب����ي����ة 

• 	 . ج������������اد  م������ت������ف������ان  ���������ض��������اب  اإدارة  جم�����ل�����������ض 
• 	 . ال���������������ت���������������ط���������������وي���������������ر  يف  ال�����������������رغ�����������������ب�����������������ة 
• ع�������������������������ام�������������������������ل�������������������������ون ج����������������������������������������������������������������ادون . 	
• ت��ف��اع��ل اجل���ان���ب ال��ن�����ض��وي امل��م��ي��ز يف امل��ح��اف��ظ��ة .	
• ا�ضتقرار الدور الن�ضائية من حيث املن�ضاآت واملقرات . 	

• 	 . ال������ر�������ض������م������ي  ال������ت������وث������ي������ق   
• ال�������������ع�������������اق�������������ة اجل�����������ي�����������دة 	

ب��������ال��������دول��������ة واحل�������ك�������وم�������ة. 
• وج������ود ع�����دد م����ن امل���وؤ����ض�������ض���ات 	

امل��������ان��������ح��������ة وال����������داع����������م����������ة . 
• خ���������ط���������اب���������ات ال�����������������ض��������ك��������ر  .	
• ���������ض��������ك��������وك ال��������وق��������ف��������ي��������ة . 	

نق���اط ال�سعف
Weaknesses

• ك������رة امل���������ض����اري����ف ال���ت�������ض���غ���ي���ل���ي���ة , و����ض���ع���ف امل�����������وارد امل����ال����ي����ة . 	
• ال������������ائ������������ح������������ة امل������������ال������������ي������������ة ال�����������داخ�����������ل�����������ي�����������ة ق������������دمي������������ة . 	
• امل���������������ب���������������ال���������������غ امل���������������ال���������������ي���������������ة ت�������������������ض���������ت���������ل���������م ن�������������������ق�������������������داً . 	
• ال����������ع����������م����������ل امل���������ح���������ا����������ض���������ب���������ي ت���������ق���������ل���������ي���������دي وورق�����������������������������ي . 	
• 	 . امل�������ح�������ا��������ض�������ب�������ي�������ة  ال�������ع�������م�������ل�������ي�������ات  اإجن����������������������از  يف  ال�����������ب�����������طء 
• 	 . ال������������ض�����������ت�����������ق�����������ط�����������اع�����������ات  يف  ال�����������ت�����������و������������ض�����������ع  ����������ض���������ع���������ف 
• ع���������دم وج������������ود ق���������ض����م خ������ا�������ض ب����ت����ن����م����ي����ة امل����������������وارد امل������ال������ي������ة . 	
• ��������ض�������ع�������ف ال�����������و������������ض�����������ول ل�������ل�������م�������وؤ��������ض���������������ض�������ات امل����������ان����������ح����������ة . 	
• البيع 	 ن��ق��اط  واأج��ه��زة   , ل��دى اجلمعية  ع��دم وج���ود خ��دم��ة مبا�ضر 
• ع����������دم و���������ض��������ول اجل�����م�����ع�����ي�����ة خل������دم������ة ال��������ت��������رع ع��������ن ط����ري����ق 	

  . ال���������دع���������م  ط������������رق  يف  ال�������ت�������ن�������وع  و�������ض������ع������ف   , ال�������ر��������ض�������ائ�������ل 
• ع������������������������دم وج������������������������������ود خ������������ط������������ة ل������������ل������������دع������������م امل������������������������������ايل . 	

• ق������ل������ة ال�����������رات�����������ب ال�������������ض������ه������ري . 	
• 	. ال����������ع����������ام����������ل����������ني  ت���������������������ض����������رب   
• 	 . ال�ضلبية  والر�ضائل  الأع��ب��اء  ك��رة 
• ق���������������ل���������������ة ال���������������ع���������������ام���������������ل���������������ني . 	
• ان�������������������ع�������������������دام احل�������������������واف�������������������ز . 	
• ع�����������������دم و��������������ض�������������وح ال�������ائ�������ح�������ة 	

 . للجمعية  ال��داخ��ل��ي��ة  التنظيمية 
• 	 . للموظفني  التطوير  ب��رام��ج  قلة 

• ال��������ب��������ي��������ئ��������ة ال�������������������ض���������اق���������ة وال�����������������ض��������ع��������ب��������ة . 	
• خ��������������������������رات امل�������������وظ�������������ف�������������ني ���������ض��������ع��������ي��������ف��������ة . 	
• امل���������������������������������������وارد امل�������������ال�������������ي�������������ة ���������ض��������ع��������ي��������ف��������ة . 	
• 	 . امل����������ح����������اف����������ظ����������ة  يف   ال�����������ت�����������ج�����������ار  ق����������ل����������ة 
• ال����ع����م����ل ال�����ق�����ائ�����م اج�����ت�����ه�����ادي غ������ر م���ن���ظ���م���ي . 	
• ���ض��ب��اب��ي��ة ال�����روؤي�����ة , وع������دم و�����ض����وح الأه����������داف . 	
• ����������ض���������ع���������ف ال�������������ن�������������ظ�������������ام الإل�������������������ك�������������������رتوين 	

 .  ) الأر����������ض���������ف���������ة   , ال�������������������وارد   , )ال�������������������ض���������ادر 
• 	 . الإداري  ال�������ع�������م�������ل  ت������ن������ظ������ي������م  �������ض������ع������ف 

• �ضعف التوا�ضل مع الداعمني . 	
• اإه���������������م���������������ال ال��������ت��������وا���������ض��������ل 	

م�������������ع امل�������������ض������ت������ق������ط������ع������ني . 
• ع�����������������دم وج���������������������ود م�������وظ�������ف 	

م��ت��خ�����ض�����ض ل��ا���ض��ت��ق��ط��اع��ات 
وا������ض�����ت�����ق�����ب�����ال ال������ت������رع������ات . 

البيئة اخلارجية

الف�����������������ر�ص
Opportunities

• ك����������������������رة امل������������وؤ�������������ض�������������������������ض������������ات امل�������������ان�������������ح�������������ة . 	
• وجود رغبة لدى النا�ض يف دعم احللق وتعليم القراآن . 	
• وج������������������������ود ال��������ت�����������������ض��������ه��������ي��������ات ال��������ب��������ن��������ك��������ي��������ة . 	
• 	 . الإم���ارة  م��ن  ال�ضودة  يف  )ك�ضك(  باإقامة  اإذن  وج��ود 

• ال���������ض��������ت��������ف��������ادة م���������ن ال��������رام��������ج 	
ال��ن��وع��ي��ة يف امل��وؤ���ض�����ض��ات الأخ�����رى . 

• ا����ض���ت���ق���ط���اب ك�����ف�����اءات ت���ط���وع���ي���ة . 	

• ال��������������������������������������������������������������������������������������وق��������������������������������������������������������������������������������������ف . 	
• اجل���������������ه���������������ات امل������������ان������������ح������������ة ال�������������داع�������������م�������������ة . 	
• 	 .  ) امل�������������و��������������ض�������������م�������������ي   ( رم�������������������������������ض���������������ان 
• ال�������������������������ض������������������������ت������������������������ق������������������������ط������������������������اع������������������������ات . 	
• ال���������������������ِه���������������������َج���������������������ر وال�����������������������������������ب�����������������������������������وادي . 	
• جتاوب كثر من العاملني يف القطاعات ذات العاقة . 	

• ت��������������ن��������������وع ال�������������ع�������������م�������������اء . 	
• الإع�����������������������������ام اجل�������������دي�������������د . 	
• ك�����رة امل���وؤ����ض�������ض���ات امل���ان���ح���ة .	
• امل���������ض����وؤول����ي����ة الج���ت���م���اع���ي���ة . 	
• ال����ت����ح����ال����ف وال�������������ض������راك������ات . 	
• امل�����������ح�����������اف�����������ظ�����������ة وج���������ه���������ة 	

 .   . ل���ل�������ض���ائ���ح���ني  م���ف�������ض���ل���ة 

ال���ت���ه���دي���دات 
)ال��ت��ح��دي��ات(
T h r e a t s

• التخوف من دعم العمل اخلري لدى بع�ض النا�ض . 	
• ت�������غ�������ر اأن��������ط��������م��������ة اجل�����������ه�����������ات احل�������ك�������وم�������ي�������ة . 	
• ���ض��ع��وب��ة ���ض��ي��ا���ض��ات امل��وؤ���ض�����ض��ات امل��ان��ح��ة وت��غ��رات��ه��ا . 	
• احل�����م�����ات امل�������ض���وه���ة ) ������ض�����ّد( ل���ل���ع���م���ل اخل������ري.	
•  ت����ع����ق����ي����دات ت���ف���ع���ي���ل ال�����ض����ت����ق����ط����اع����ات ال���ب���ن���ك���ي���ة . 	

• ان�������ع�������دام الأم��������������ان ال����وظ����ي����ف����ي . 	
• الأن�����ظ�����م�����ة 	 يف  ت����ق����ل����ب����ات  وج�����������ود 

م�������ع امل�����وظ�����ف�����ني امل�����ت�����ع�����اق�����دي�����ن . 

• ع���������������������زوف ال�������������ط�������������اب ع�������������ن احل����������ل����������ق����������ات . 	
• ع�����������������������������زوف اأ�����������������ض����������������ح����������������اب ال������������������ق������������������درات 	

امل�������م�������ي�������زي�������ن ع����������ن ال�������ع�������م�������ل ال�������ت�������ط�������وع�������ي . 
• ال���������������ه���������������ج���������������رة م�������������������ن امل�������������ح�������������اف�������������ظ�������������ة . 	
• ت�ضتت العامل املحت�ضب بني اأكر من جهة خرية . 	
• امل�������ض���روف���ات اأع���ل���ى م���ن ال���دخ���ل ) الإي���������رادات ( . 	
• ال������������������ه������������������ج������������������ر وال����������������������������������������ب����������������������������������������وادي . 	

• عن 	 �ضلبية  ذهنية  �ضورة  تكون 
 . الداعمني  قبل  من  اجلمعية 

• 	 . اجلمعية  مع  التعامل  اإيقاف 
• ك������������������رة امل��������ن��������اف�����������������ض��������ني . 	
• ق����ل����ة ال����ت����ج����ار ب���امل���ح���اف���ظ���ة . 	
• ه���ج���رة ال���ع���م���اء امل���م���ي���زي���ن . 	
• جن������اح امل���وؤ����ض�������ض���ات اخل���ري���ة 	

 . وك�������رت�������ه�������ا  امل������ح������ي������ط  يف 

اأوًل : اجلانب املايل )م( :
1- مق���ر اجلمعي���ة يغط���ي جمي���ع متطلباته���ا .   2- امتاك اجلمعية لوقف ثان يخدم جمالتها .   3- زيادة عدد امل�ضتقطعني للجمعية مبا يحقق عائداً مالياً 100000 ريال �ضهرياً .    
4- اأن تكون كافة التعامات املالية للجمعية الكرتونية .   5- تطوير الائحة املالية الداخلية للجمعية .               6- احل�ضول على عدد 2 جهاز نقاط بيع . 7- اإيجاد ق�ضم خا�ض 
لتنمي���ة امل���وارد املالي���ة يغط���ي ) الأوق���اف – ال�ضتثم���ار – ال�ضتقطاع���ات ( .   8- ا�ضتثمار مو�ضمي ال�ضيف والربي���ع .    9- تكوين حمفظة ا�ضتثمارية للجمعي���ة بقيمة مليون ريال .  
10- تاأمني امليزانية الت�ضغيلية للجمعية قبل بداية كل عام .  11- اإيجاد داعمني جلميع الدور واحللقات الن�ضائية .   12- ا�ضتثمار جميع الأرا�ضي اململوكة للجمعية .   13- ال�ضعي 

يف دعم ح�ضاب مكتب اإ�ضراف حلقات احلري�ضة مبا ي�ضمن فتح جمعية م�ضتقلة لهم .  14- تكوين جمل�ض ا�ضت�ضاري ا�ضتثماري للجمعية . 

ثانيًا : اجلانب الإداري )ط( :
1- عدد حلقات البنني 65 حلقة .   2- عدد حلقات البنات 66 حلقة .   3- عدد الطاب 765 طالباً .   4- عدد الدار�ضات 1000 دار�ضة .   5- عدد احلفاظ 89 حافظاً .   6- عدد املعلمات 
69 معلم���ة .   7- ع���دد احلافظ���ات 33 حافظ���ة .  8- ع���دد املعلم���ني 54 معلم���اً .  9- ع���دد املوظفني واملوظفات 24 .   10 – عدد ال���دورات التدريبية 30 .   11- عدد الأ�ضانيد 21 .   12 – 
عدد الروايات 10 .    13- رواتب املعلمني 1500 ريال �ضهرياً .   14- العاوة ال�ضنوية ح�ضب املخرجات والإنتاجية .   15- تكوين العاقات الجتماعية داخل بيئة العمل ) مميزة(.    

16- وجود مقراأة الكرتونية ) مميزة ( .           17- وجود 5 حلقات نوعية .   18- وجود 3 حلقات منوذجية . 19- ربط جميع الدور الن�ضائية الكرتونياً بال�ضوؤون التعليمية . 

ثالثًا : العمليات )�ص( :
1- الو�ض���ول اإىل اجلمعي���ة الإلكرتوني���ة )ال�ض���ادر , ال���وارد , احللق���ات , الط���اب ( .  2- اأن تك���ون اجلمعية بيئة علم م�ضتق���رة جاذبة , ذات مقر جديد , مل���ك , مميز ... 3-  امتاك 
اجلمعي���ة ل���دور التحفي���ظ الن�ضائي���ة بن�ضب���ة ل تقل ع���ن 95 %  .   4- تغطية النطاق اجلغ���رايف للمحافظة باحللقات وال���دور الن�ضائية والرامج بن�ضب���ة 100 % .  5- تر�ضيم املنا�ضب 
عف مما هي عليه الآن .  7- تطبيق نظام الآيزو باجلمعية  القيادية يف اجلمعية ) املدير , املالية , التعليمية ... ( .  6- رفع م�ضتوى اجلاذبية للدور واحللقات لت�ضل اأعدادها اإىل ال�ضِ
. 8- رف���ع ع���دد احلف���اظ واحلافظ���ات اإىل 200 % م���ن العدد احلايل .   9- ا�ضتقطاب الكفاءات املمي���زة واملتطوعة يف كل اأق�ضام اجلمعية .  10- ا�ضتحداث ق�ضم التطوير )اأ- التحفيز : 
املعل���م – الطال���ب – ويل الأم���ر – املوظ���ف ( . )ب - تطوي���ر الرامج : املالي���ة – التعليمية – الإدارية ( . )ج- القيا�ض :املتابعة( .    11- تدعيم جمل�ض اجلمعية ب�ضخ�ضيات موؤثرة 

اجتماعياً ومادياً . 12- ا�ضتحداث ق�ضم احلركة وال�ضيانة . 

رابعًا : العمالء )ع( :
1- حتقي���ق التوا�ض���ل م���ع املوؤ�ض�ض���ات املانح���ة والتع���رف عليه���ا .  2- التوا�ضل امل�ضتمر م���ع كافة الداعمني للجمعي���ة . 3- زيادة عدد التحالف���ات وال�ضراكات بني اجلمعي���ة واملوؤ�ض�ضات 
ال�ضبيهة باملحافظة بواقع 2 موؤ�ض�ضة .  4- ا�ضتغال امل�ضوؤولية الجتماعية ال�ضتغال الأمثل .  5- ال�ضتخدام الأمثل لاإعام اجلديد مبا يعرف اجلمعية لدى عمائها . 6- بناء 
�ض���راكات م���ع الدوائ���ر احلكومي���ة باملحافظ���ة .  7- بناء عاق���ات مع ال�ضخ�ضيات البارزة م���ن اأبناء رجال اأملع داخل املحافظ���ة وخارجها . 8- التعرف عل����ى العماء املهتمني بدعم 

احللقات والدور الن�ضائية . 9- التعرف على التجار من اأبناء املحافظة ورجال الأعمال داخل املنطقة وخارجها .  10 – تخ�ضي�ض موظف خلدمة العماء . 
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ال��ت��ي  ال���غ���اي���ة  ب���ي���ان  ب���ن���ود   2  �  3
ل��ق��ي��اس م��دى ت���م ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه��ا واخ��ت��ي��اره��ا  ال��م��ن��ظ��م��ة  ع��ج��ل��ة    4

الغاية  بيان  وبنود  التحليل  بين  التوافق  اأن تكون اجلمعية بيئة عمل م�ضتقرة جاذبة » مقر جديد , ملك , مميز ,..... ». 1
امتاك اجلمعية لوقف ثاٍن يخدم جمالتها. 2
تطوير الائحة املالية الداخلية للجمعية مبا يتوافق مع التغرات. 3
احل�ضول على ع���2 ���دد نقاط بيع. 4
تكوين حمفظة ا�ضتثمارية للجمعية بقيمة 1000000 ريال ) مليون ريال (. 5
عدد حلقات البنني 65 حلقة بها 765 طالباً. 6
عدد حلقات البنات 66 حلقة بها 1000 دار�ضًة. 7
ا�ضتحداث ق�ضم / اإدارة التطوير. 8

• التحفيز ) املعلم – الطالب – ويل الأمر – املوظف ( .	
• تطوير الرامج ) املالية – التعليمية – الإدارية ...( .	
• القيا�ض --- املتابعة .	

ا�ضتحداث ق�ضم احلركة وال�ضيانة .. 9
تر�ضيم املنا�ضب القيادية يف اجلمعية )) املدير , املالية , التعليمية ... ((. 10
تغطية النطاق اجلغرايف للمحافظة بالدور واحللقات بن�ضبة 100 %. 11
اإيجاد ق�ضم خا�ض بتنمية املوارد املالية يغطي : ) الأوقاف – ال�ضتثمار – ال�ضتقطاعات (. 12
ال�ضتخدام الأمثل لاإعام اجلديد مبا يعرف اجلمعية لدى عمائها. 13
الو�ضول اإىل اجلمعية الإلكرتونية ) ال�ضادر والوارد والأر�ضفة , واحللقات , الطاب .... (. 14
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5. األهداف

على  واالت��ف��اق  التصويت  تم   1  ��  5
: وه��ي  للمنظمة  أه���داف   8 ع��دد 

 . م��ه��ن��ي  ت��ن��ظ��ي��م��ي  ه��ي��ك��ل  خ����الل  م���ن  ال��ع��م��ل  اإدارة   -1
 . وج������������اذب������������ة  اآم����������ن����������ة  ع�������م�������ل  ب������ي������ئ������ة   -2
 . الإل�����ك�����رون�����ي�����ة  اجل���م���ع���ي���ة  اإىل  ال�����و������س�����ول   -3
4- ن�سر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف كّل اأرجاء املحافظة  . 
 . ال��ت��وث��ي��ق  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ًا  م��وؤ���س�����س��ي  اإىل ع��م��ل  ال��و���س��ول   -5
 . ال������������داع������������م������������ن  ع�����������������دد  زي��������������������������ادة   -6
 . امل�������ال�������ي�������ة  ل������ال�������س������ت������دام������ة  ال��������و���������س��������ول   -7
 . ل����ل����ج����م����ع����ي����ة  الإع������������الم������������ي  الإب�����������������������راز   -8
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5 ��� 2 تحديد رعاة األهداف وإسنادها إليهم

مالحظات الرمزالراعي ا�س���������������������م اله�����������������دفم

)املوارد الب�سرية (HYMح�ضن ال�ضريفاإدارة العمل من خال هيكل تنظيمي مهني .1

HMHح�ضن الدارقيبيئة عمل اآمنة وجاذبة .2

AMMاأحمد الغامديالو�ضول اإىل اجلمعية الإلكرتونية .3

JAMجابر معم�ضن�ضر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف اأرجاء املحافظة  .4

MASحممد علي �ضعيدالو�ضول اإىل عمل موؤ�ض�ضي مبنياً على التوثيق . 5

AAHاأحمد علي ح�ضنزيادة عدد الداعمني . 6

SMA�ضريف حممد عاي�ضالو�ضول لا�ضتدامة املالية . 7

NMJنا�ضر جبليالإبراز الإعامي للجمعية .8

6. الرؤية
الك��رمي  الق��راآن  تعلي��م  يف  الري��ادة 
وحتفيظه على م�س��توى منطقة ع�سري
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8. القيم
7. الرسالة

 . املنهجية   -1
 . امل���ب���ادرة   -2
 . الإجن�����از   -3
4- روح الفريق . 

جمعي��ة خريية ت�س��هم يف بن��اء جيل 
�س��الح من خالل تعليم القراآن الكرمي 
وحتفيظه يف حمافظة رجال اأملع وفق 
عمل موؤ�س�س��ي على اأيدي متخ�س�س��ن 

مميزين . 
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9. الهيكل التنظيمي للجمعية 

الإ�سراف التعليمي اأمن ال�سندوق
) �ضمايل – جنوبي (

الختباراتاملحا�سب

الق�سم الن�سويتنمية املوارد املالية الت�سالت الإدارية

الإ�سراف الإداريالأوقاف
) �ضمايل – جنوبي ( تقنية املعلومات

الإ�سراف الن�سويال�ستقطاعات احلركة وال�سيانة

العالقات العامة والإعالمال�ستثمار

تنمية املوارد الب�سريةوحدة اإدارة امل�ساريع

امل�شاعد لل�ش�ؤون التعليميةمكاتب الإ�شرافامل�شاعد لل�ش�ؤون الإداريةامل�شاعد لل�ش�ؤون املالية

رئيس مجلس اإلدارة 
)امل�سرف العام(

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف ال�سوؤون املالية(

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف تنمية املوارد الب�سرية(

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف تقنية املعلومات(

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف مكاتب الإ�سراف(

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف ال�سوؤون التعليمية(

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف تنمية املوارد املالية (

عضو مجلس اإلدارة 
)م�سرف العالقات العامة والإعالم (

المدير التنفيذي

وحدة الجودة الشاملة
)قيا�ص الأثر(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
)م�سرف ال�سوؤون الإدارية(

الهدف األولA1 : إدارة العمل من خالل هيكل تنظيمي مهني

اإدارة العمل من خالل هيكل تنظيمي مهنيا�سم الهدف

الداخلية و�سف الهدف  ( العالقات  وين�سق  يرتب  الذي  العام  الإطار  هو  التنظيمي  الهيكل 
واخلارجية ( بن عنا�سر املنظمة من اأعمال واأفراد . 

امل�ؤ�سرات واملعايري

 A1-1 : اإعداد الهيكل التنظيمي اجلديد وفق الروؤية والر�سالة والأهداف . 
 A1-2 : تنفيذ الهيكل اجلديد مبا ل يقل عن 80 % .

ق�سايا واأخطار الأهداف راعى الهدف

HYM

1- عدم وجود الأ�ضخا�ض املنا�ضبني املتفرغني للعمل بالأق�ضام . 
2- التكلفة املادية العالية . 

3- العزوف عن العمل يف املجال اخلري
4- �ضعف الهيكل التنظيمي احلايل وعدم مرونته . 

الفريق امل�ساند
1- �ضريف بن حممد عائ�ض .

2- نا�ضر جبلي .
3- م�ضطفى ممدوح حممود .
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:A1 بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف األول

بيانات المستهدفات

HYMراعي الهدف :اإدارة العمل من خالل هيكل تنظيمي مهنيا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 1-A1 

حتديد الأق�ضام والوظائف التي حتتاجها اجلمعية
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

مراجعة املهام اخلا�ضة بكل ق�ضم وتطويرها .الربع الأول   1438
حتديد الحتياج الفعلي لوجود اأق�ضام جديدة واعتمادها .الربع  الثاين 1438
ح�ضر الحتياج الفعلي من املوظفني .الربع الثالث  1438
التوظيف على مراحل .الربع الرابع  1438
الربع الأول  1439

 A1-1 :رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة
HYMراعي الهدف حتديد الأق�ضام والوظائف التي حتتاجها اجلمعية

مبلغ القيا�ساتيكون عدد الأق�ضام باجلمعية )6( بنهاية عام 1438 ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

قيمة �سنة الأ�سا�س  
)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1438(
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:A1 بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف األول

HYMراعي الهدف :اإدارة العمل من خال هيكل تنظيمي مهنيا�سم الهدف: 

 A1-2 :ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
حتديد مهام وواجبات جميع العاملني يف اجلمعية

مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

تو�ضيف مهام وواجبات املدير التنفيذي وروؤ�ضاء الأق�ضام واملوظفني الربع الأول   1438

تو�ضيف مهام وواجبات املحفظني واملحافظات وامل�ضرفني وامل�ضرفات واملتطوعني . الربع  الثاين 1438

تو�ضيف مهام وواجبات اأع�ضاء املجل�ض . الربع الثالث  1438

اإعداد وت�ضميم دليل و�ضف املهام الوظيفية الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
 A1-2 :رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

HYMراعي الهدف حتديد مهام وواجبات جميع العاملني يف اجلمعية

مبلغ القيا�ساتاإ�ضدار دليل و�ضف الوظائف بنهاية بنهاية عام 1438 ه�ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A1 بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف األول

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

HYMراعي الهدف :اإدارة العمل من خال هيكل تنظيمي مهنيا�سم الهدف: 

 A1- 3 :ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
اختيار الأ�ضخا�ض القادرين على حتقيق اأهداف الهيكل التنظيمي

مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

ح�ضر الأ�ضماء القادرة على اإدارة العمل يف اجلمعية بكفاءة عاليةالربع الأول   1438

التن�ضيق والتوا�ضل لتوظيف املميزين منهمالربع  الثاين 1438

ر�ضد وتقييم فرتة التجربة للكفاءات املنتقاة . الربع الثالث  1438

رفع تقرير ملجل�ض الإدارة واتخاذ القرار . الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: A1- 3 
HYMراعي الهدف اختيار الأ�ضخا�ض القادرين على حتقيق اأهداف الهيكل التنظيمي

مبلغ القيا�ساتوجود كفاءات قادرة على حتقيق اأهداف الهيكل التنظيمي بن�ضبة 80 %ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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الهدف الثانيA2 : بيئة عمل آمنة وجاذبة 

بيئة عمل اآمنة وجاذبة ا�سم الهدف

اإيجاد بيئة عمل تت�سم بالأمان وال�ستقرار الوظيفي لعمالء اجلمعية الداخلين و�سف الهدف
وال�سعي لتكوين جو جاذب للعمل . 

امل�ؤ�سرات واملعايري

 A2-1 : اإجناز الإجراءات النظامية املتعلقة باملقر . 
 A2-2 : اإجناز مرحلة العظمة خالل عام 1438 ه� . 

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

HMH

1- عدم وجود مقر ملك للجمعية . 
2- التكلفة املالية العالية لبناء املقر . 

3- تاأخر الإجراءات النظامية املتعلقة ببناء املقر . 
4- عدم ر�ضا املوظفني عن ال�ضلم الوظيفي احلايل . 

5- عدم وجود اآلية للحوافز . 

1- حممد عبد اهلل وايف . الفريق امل�ساند

:A2بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثاني

HMHراعي الهدف :بيئة عمل اآمنة وجاذبة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 1-A2 

اإن�ضاء مقر جديد ملك للجمعية وال�ضعي لإجنازه 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

	•اإجناز الإجراءات النظامية املتعلقة باملقر وملف الت�ضويق وكتابة العقد مع املقاول  . الربع الرابع   1437

	•اإجناز الدور الأول وال�ضتمرار يف الت�ضويق .الربع  الأول  1438
	•اإجناز الدور الثالث وال�ضتمرار يف الت�ضويق .الربع الثاين  1438
	•اإجناز مرحلة العظمة وال�ضتمرار يف الت�ضويق .الربع الثالث  1438
.الربع الرابع  1438 الت�ضويق  يف  وال�ضتمرار  امل�ضروع  ت�ضطيب  يف  	•البدء 
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: 1-A2 
HMHراعي الهدف اإن�ضاء مقر جديد ملك للجمعية وال�ضعي لإجنازه

مبلغ القيا�ساتاإنهاء بناء العظمة للمقر بنهاية الربع الثالث لعام 1438ه� ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A2بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثاني

HMHراعي الهدف :بيئة عمل اآمنة وجاذبة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: A2- 2 

حتقيق الأمان الوظيفي للعاملني باجلمعية 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

التعرف على احتياجات ومتطلبات الأمان الوظيفي لدى العاملني , ودرا�ضتها . الربع الأول   1438

ت�ضميم نظام لتح�ضني �ضلم الرواتب .الربع  الثاين 1438

تطوير نظام املكافاآت . الربع الثالث  1438

العر�ض على املجل�ض واعتمادهاالربع الرابع  1438

الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (

:A2بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثاني

رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة
: A2- 2 

HMHراعي الهدف حتقيق الأمان الوظيفي للعاملني باجلمعية 

مبلغ القيا�ساتاأن يكون عدد املوظفني ال�ضعوديني بنهاية عام1438ه� بن�ضبة 50 % . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

HMHراعي الهدف :بيئة عمل اآمنة وجاذبة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A2-  3 

ماءمة اأن�ضطة وخدمات اجلمعية للوائح والأنظمة املعتمدة .
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

حوكمة برامج واأن�ضطة اجلمعية وفق ال�ضيا�ضات والأنظمة . الربع الأول   1438

بناء مناذج اإدارية لقيا�ض مدى توافق الرامج مع الأنظمة واللوائح . الربع  الثاين 1438

الربع الثالث  1438
الربع الرابع  1438
الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A2-  3 
HMHراعي الهدف ماءمة اأن�ضطة وخدمات اجلمعية للوائح والأنظمة املعتمدة .

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
1- اإجناز الائحة الداخلية بنهاية عام 1436 ه�  . 

مبلغ القيا�سات2- مواءمة كافة برامج اجلمعية مع الأنظمة واللوائح الر�ضمية بنهاية عام 1438ه� . 

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  )نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

الهدف الثالثA3 : الوصول إلى الجمعية اإللكترونية 

ال��س�ل اإىل اجلمعية الإلكرتونية ا�سم الهدف

حتويل التعامالت داخل اجلمعية اإىل تعامالت اإلكرونية ت�سمل اجلوانب الإدارية و�سف الهدف
والتعليمية واملالية . 

امل�ؤ�سرات واملعايري

حتويل جميع تعامالت اجلمعية اإىلتعامالت اإلكرونية بنهاية 1442ه� . 

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

AMM

1- �ضعف الدعم املايل . 
2- مقاومة بع�ض املوظفني لاأعمال الإلكرتونية ورغبتهم يف البقاء على الو�ضع التقليدي . 

3- التهديدات الإلكرتونية مثل ) الخرتاق , التحديث ال�ضريع لاأنظمة , الفرو�ضات ( . 
4- عدم توفر الإنرتنت  ب�ضرعات كافية يف املحافظة تتنا�ضب مع طبيعة ال�ضتخدامات . 

الفريق امل�ساند
1- �ضريف بن حممد عائ�ض .

2- نا�ضر جبلي .
3- م�ضطفى ممدوح حممود .
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:A3بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثالث

AMMراعي الهدف :الو�ضول اإىل اجلمعية الإلكرتونية ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
ال�ضحابة   ( احلديثة  الإدارة  منظومة  تطبيق   :  1-A3

الإلكرتونية ( يف جميع اأق�ضام اجلمعية . 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

	•اإدخال جميع بيانات اجلمعية على منظومة الإدارة احلديثة .الربع الأول   1438

البدء يف العمل باملنظومة احلديثة يف جميع اأق�ضام اجلمعية .الربع  الثاين 1438  	
	•ر�ضد جوانب ال�ضعف .الربع الثالث  1438
معاجلة جوانب ال�ضعف .الربع الرابع  1438  	
الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

 ) الإلكرتونية  ال�ضحابة   ( احلديثة  الإدارة  منظومة  تطبيق   :  1-A3
AMMراعي الهدف يف جميع اأق�ضام اجلمعية . (

مبلغ القيا�ساتتغطية عمل ق�ضم ال�ضوؤون التعليمية الكرتونياً بن�ضبة 90 % ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A3بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثالث

AMMراعي الهدف :الو�ضول اإىل اجلمعية الإلكرتونية ا�سم الهدف

.ا�سم امل�سروع اأو املبادرة  احلديثة  الإدارة  منظومة  العاملني  تدريب   :  A3 - 4
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

اختيار عدد من العاملني لتجربة الأنظمة الربع الأول   1438

اختيار عدد من العاملني لتجربة املنظومة -  التدريب على املنظومة خال مدة معينةالربع  الثاين 1438

تقييم املرحلة  , وتطبيقها ب�ضكل كامل وتعميمها على جميع الأق�ضامالربع الثالث  1438

الربع الرابع  1438
الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
.رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة احلديثة  الإدارة  منظومة  العاملني  تدريب   :  A3 - 4 راعي الهدفAMM

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
حتويل تعامات جميع الأق�ضام اإىل تعامات 

مبلغ القيا�ساتاإلكرتونية بنهاية عام 1438 ه� بن�ضبة 95 % 

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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الهدف الرابعA4 : نشر تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في كل أرجاء المحافظة 

ن�سر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف كل اأرجاء املحافظة ا�سم الهدف

و�سف الهدف
تق�ضيماته  له  وكٌل  وال�ضاحل  والوادي  اجلبل  فيها  خمتلفة  ت�ضاري�ضية  طبيعة  ذات  املحافظة 
املرتامية  املحافظة  % من هذه   90 يعادل  ما  لتغطية  وت�ضعى اجلمعية   , املختلفة  اجلغرافية 

الأطراف بحلول عام 1442 ه�   ه�  باحللقات والدور الن�ضائية والرامج التابعة لها . 

امل�ؤ�سرات واملعايري

 1- افتتاح 5 حلقات بنن �سنويًا .   2- افتتاح 3 حلقات بنات �سنويًا .   3- تنفيذ  5برامج على الأقل �سنويًا 

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

JAM

1- �ضعوبة الت�ضاري�ض يف بع�ض قرى املحافظة . 
2- �ضعف الدعم املادي . 

3- تكلفة برامج التاأهيل للعاملني يف هذه القرى . 
4- عدم ا�ضتمرارية بقاء العاملني يف هذه القرى .

الفريق امل�ساند

1- حم�ضن عون اهلل .
2- نبيل احلماطي .
3- عبد اهلل �ضعب .

4- علي اآل زايد .

:A4بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثالث

JAMراعي الهدف :ن�ضر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف كل اأرجاء املحافظة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: A 4 -1 

ح�ضر القرى واملناطق التي مل ت�ضلها تغطية اجلمعية وت�ضنيف 
املن�ضط املائم لكل قرية 

مبلغ القيا�سات:
املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

تق�ضيم املحافظة اإىل قطاعات تعليمية  - اإعداد خطة ملعرفة نوع الن�ضاط الذي ينا�ضبها -الربع الأول   1438

اإعداد العاملني يف تلك القرى – والبدء يف تنفيذ املن�ضط الربع  الثاين 1438

زيارات اإ�ضرافية )  متابعة – تقييم  ( الربع الثالث  1438

رفع تقرير مف�ضل الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (

رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة
: A 4 -1 

ح�ضر القرى واملناطق التي مل ت�ضلها تغطية اجلمعية وت�ضنيف املن�ضط 
املائم لكل قرية 

JAMراعي الهدف 

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
)تغطية ) 15%( من القرى التي مل ت�ضلها خدمات اجلمعية بنهاية عام 

مبلغ القيا�سات1438 ه� (

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A4بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثالث

JAMراعي الهدف :ن�ضر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف كل اأرجاء املحافظة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A 4 - 2 

رعاية خمرجات احللقات واملحافظة على ا�ضتمراريتها 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

الربع الأول   1438
1-  ح�ضر اهتمامات ورغبات  الطاب والطالبات وت�ضنيفهم ) موهوب – حافظ - (  .

2- فتح حلقتني خا�ضة باملتميزين .
3- ت�ضكيل جلنة للمنا�ضط امل�ضاندة للحلقات تتوىل الإ�ضراف على الأن�ضطة وتقييمها .

البدء يف تنفيذ الرامج املعتمدةالربع  الثاين 1438

امل�ضاركة يف م�ضابقٍة حمليٍة واحدٍة على الأقل �ضنوياً ) تاج الوقار – م�ضابقة ال�ضيخ ح�ضني الربع الثالث  1438
للنا�ضئني – ال�ضوت الأملعي ...... (

حفل تكرمي طاب املرحليات – ملتقى احلفاظالربع الرابع  1438

الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A 4 - 2 
JAMراعي الهدف رعاية خمرجات احللقات واملحافظة على ا�ضتمراريتها 

مبلغ القيا�ساترعاية خمرجات احللقات القراآنية بن�ضبة 20% بنهاية عام 1438 ه� ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A4بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثالث

JAMراعي الهدف :ن�ضر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف كل اأرجاء املحافظة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A 4 -  3 

اأن ت�ضارك اجلمعية يف امل�ضابقات املحلية اأو الإقليمية .
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

امل�ضاركة يف املحافل املحلية بنماذج قراآنية  مميزةالربع الأول   1438

ت�ضكيل جلنة للم�ضابقات تتوىل و�ضع اخلطط لهذه املبادرة الربع  الثاين 1438

البدء يف تنفيذ اخلطة الربع الثالث  1438

م�ضاركة اجلمعية يف م�ضابقٍة واحدٍة �ضنوياً  ) امللك عبد العزيز – امللك �ضلمان – الندوة الربع الرابع  1438
العاملية حلفظ القراآن الكرمي – دبي .......... ( 

الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A 4 -  3 
JAMراعي الهدف اأن ت�ضارك اجلمعية يف امل�ضابقات املحلية اأو الإقليمية .

مبلغ القيا�ساتامل�ضاركة يف م�ضابقٍة واحدٍة كحٍد اأدنى �ضنوياًا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A4بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثالث

JAMراعي الهدف :ن�ضر تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي يف كل اأرجاء املحافظة ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A 4 -  4 

خدمة املجتمع املحيط 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

1- افتتاح حلقتني للعامات املنزلياتالربع الأول   1438
2- افتتاح حلقتني للجاليات الغر الناطقة بالعربية

افتتاح حلقة يف �ضجن املحافظة – مراكز الدفاع املدين وال�ضرطة الربع  الثاين 1438

حتديد 50  طالبا لإمامة النا�ض يف  �ضهر رم�ضان + ا�ضتهداف 10 من كبار ال�ضن الأميني بحلقات الربع الثالث  1438
لتعليمهم الفاحتة وق�ضار ال�ضور 

افتتاح حلقٍة  لتعليم القراآن الكرمي عن بعد  + اإقامة دورة قراآنية لأئمة القرى النائية يف ت�ضحيح الربع الرابع  1438
الفاحتة وق�ضار ال�ضور بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العاقة 

الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A 4 -  4 
JAMراعي الهدف خدمة املجتمع املحيط 

مبلغ القيا�ساتتنفيذ  ) 10(  برامج  خلدمة املجمع املحيط �ضنوياً ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

إلى  ال��وص��ول   :  A5الخامس الهدف 
عمل مؤسسي مبني على التوثيق

ال��س�ل اإىل عمٍل م�ؤ�س�سٍي مبنٍي على الت�ثيقا�سم الهدف

بناء اأعمال اجلمعية بناًء دقيقاً ي�ضهم يف حتقيق الهدف وحفظ املنجز وا�ضتمرار العمل بروح و�سف الهدف
الفريق وعدم ت�ضتيت اجلهود

امل�ؤ�سرات واملعايري

 A5-1 :  ا�ستحداث ق�سم اجلودة باجلمعية .
 A5-2 : امل�ساركة يف جائزة موؤ�س�سة ال�سبيعي للتميز يف العمل اخلريي . 

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

MAS

1- �ضعف العمل اجلماعي . 
2- عدم و�ضوح مفهوم العمل املوؤ�ض�ضي . 

3- ال�ضعف احلايل لعملية التوثيق . 
4- عدم وجود اإدارة اجلودة . 

الفريق امل�ساند
1- �ضريف حممد عاي�ض .

2- نا�ضر جبلي . 
3- حممد عبد اهلل وايف . 



46

46

47

:A5بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الخامس

MASراعي الهدف :الو�ضول اإىل عمٍل موؤ�ض�ضٍي مبنٍي على التوثيقا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 1-A5 

ا�ضتحداث ق�ضم للجودة باجلمعية 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

درا�ضة متطلبات الق�ضم .الربع الأول   1438

عر�ض نتائج الدرا�ضة على املجل�ض ومن ثم اعتمادها اأو تعديلها والبدء يف اختيار املوظفني .الربع  الثاين 1438

تهيئة الق�ضم وتاأمني متطلباته والبدء يف تعيينهم .الربع الثالث  1438

تدريب وتاأهيل موظفي الق�ضم – وعمل خطة لعام كامل .الربع الرابع  1438

تنفيذ اخلطة وانطاق العمل مع التدريب والتاأهيل .الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: 1-A5 
MASراعي الهدف ا�ضتحداث ق�ضم اإدارة اجلودة 

مبلغ القيا�ساتتفعيل دور ق�ضم اجلودة باجلمعية بنهاية عام 1438 ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A5بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الخامس

MASراعي الهدف :الو�ضول اإىل عمٍل موؤ�ض�ضٍي مبنٍي على التوثيقا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A5- 2 

توثيق وتقييم اأعمال اجلمعية وفق اإجراءات العمل املوؤ�ض�ضي .
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

* التعاقد مع خبر يف العمل املوؤ�ض�ضي .الربع الأول   1438
* التوا�ضل مع اجلمعيات الرائدة يف العمل املوؤ�ض�ضي للح�ضول على النماذج املتميزة . 

ح�ضر وت�ضنيف وتقييم النماذج املوجودة باجلمعية ومن ثم تطويرها وو�ضع اإجراءات للعمل بها . الربع  الثاين 1438

منذجة الأعمال املوؤ�ض�ضية التي حتتاجها اجلمعية وعمل اإجراءات لها . الربع الثالث  1438

اإجناز 50 % من اأعمال اجلمعية وفق مناذج العمل املوؤ�ض�ضي . الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A5- 2 
MASراعي الهدف توثيق وتقييم اأعمال اجلمعية وفق اإجراءات العمل املوؤ�ض�ضي .

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
1- اإجناز ملف اأر�ضفة اأعمال اجلمعية ال�ضابقة بنهاية عام 

1438 ه� . 
2- احل�ضول على �ضهادة الآيزو  بنهاية عام 1439 ه� . 

مبلغ القيا�سات

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A5بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الخامس

MASراعي الهدف :الو�ضول اإىل عمٍل موؤ�ض�ضٍي مبنٍي  على التوثيقا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A5- 3 

امل�ضاركة يف جوائز التميز لاأعمال اخلرية . 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

التقدم للم�ضاركة يف اجلائزة . الربع الأول   1438

امل�ضاركة الفعلية باجلائزة . الربع  الثاين 1438

ال�ضتفادة من التغذية الراجعة لفريق التقييم . الربع الثالث  1438

اإعادة بناء اأعمال اجلمعية وفق ماحظات فريق اجلائزة . الربع الرابع  1438

العمل وفق الآليات اجلديدة . الربع الأول  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A5- 3 
MASراعي الهدف امل�ضاركة يف جوائز التميز لاأعمال اخلرية . 

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
امل�ضاركة يف جائزة موؤ�ض�ضة ال�ضبيعي للتميز يف العمل اخلري 

مبلغ القيا�ساتلعام 1439 ه� . 

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A5بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الخامس

MASراعي الهدف :الو�ضول اإىل عمٍل موؤ�ض�ضٍي مبنٍي  على التوثيقا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:  A5- 4

اإعداد وتاأهيل العاملني باجلمعية 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية
التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

حتديد جوانب القوة وال�ضعف لدى العاملني باجلمعية . الربع الأول   1438

ح�ضر الحتياجات التدريبية والتعاقد مع مركز تدريب متخ�ض�ض وفق اآليٍة  حمددة .الربع  الثاين 1438

تقييم التدريب وت�ضحيح النحراف .الربع الثالث  1438

قيا�ض العائد من اأثر التدريب . الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439 

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:  A5- 4
MASراعي الهدف اإعداد وتاأهيل العاملني باجلمعية 

مبلغ القيا�ساتتاأهيل 70 % من العاملني باجلمعية بنهاية 1438 ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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الهدف السادسA6 : زيادة عدد الداعمين
زيادة عدد الداعمنيا�سم الهدف

واملحافظة و�سف الهدف لزيادة عددهم  ال�ضعي  يجب  لذا  املح�ضنني  دعم  على  كبر  ب�ضكل  اجلمعية  تعتمد 
عليهم ل�ضتمرار اأن�ضطة اجلمعية وبراجمها

امل�ؤ�سرات واملعايري

 A6-1 : زيادة عدد الداعمن �سنويًا بن�سبة 10 % .
 A6-2 : و�سول ما ل يقل عن ر�سالٍة واحدٍة �سهريًا جلميع الداعمن باجلمعية .

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

AAH
املجتمعالبنوكالنظام الإداري باجلمعية

1- عدم وجود ق�ضم تنمية املوارد املالية .
2- قلة و�ضعف خمرجات اجلمعية ب�ضكل عام .

ال�ضرتاطات املتبعة يف 
تفعيل ال�ضتقطاعات .

�ضعف التوا�ضل بني 
اجلمعية والداعمني .

الفريق امل�ساند
1- فتح الرحمن نا�ضر �ضند .
2- م�ضطفى ممدوح حممود .

:A6 بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف السادس

AAHراعي الهدف :زيادة عدد الداعمنيا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 1-A6 

ح�ضر وت�ضنيف جلميع الداعمني للجمعية يف الفرتة املا�ضية 
واملحافظة عليهم . 

مبلغ القيا�سات:
املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

ح�ضر جميع  الداعمني واملوؤ�ض�ضات املانحة وامل�ضتقطعني وت�ضنيفهم من حيث النقطاع وال�ضتمرارية .الربع الأول   1438

ت�ضنيف الداعمني على ح�ضب نوعية الدعم ) اأوقاف – حلقات – دور ن�ضائية- جمعية عمومية – دعم الربع  الثاين 1438
عام – برامج واأن�ضطة – رعايات – التجريب والتطوير (

1- التوا�ضل مع امل�ضتقطعني املنقطعني ملعرفة اأ�ضباب النقطاع وحماولة جتديد الدعم مرة اأخرى .الربع الثالث  1438
2-  اإعداد دليل خا�ض بكبار الداعمني واملوؤ�ض�ضات املانحة  . 

و�ضع جدولة زمنية للزيارات بن�ضبة ل تقل عن 20 % �ضنوياً من املوؤ�ض�ضات املانحة وكبار الداعمني . الربع الرابع  1438

التوا�ضل مع الداعمني ب�ضكٍل عام بكل ما هو جديد .الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: 1-A6 
AAHراعي الهدف ح�ضر وت�ضنيف جلميع الداعمني للجمعية يف الفرتة املا�ضية واملحافظة عليهم . 

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
اإجناز قاعدة بيانات جلميع الداعمني بنهاية الن�ضف الأول من عام 

مبلغ القيا�سات1438ه� . 

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A6 بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف السادس

AAHراعي الهدف :ا�ضتحداث ق�ضم اإدارة امل�ضاريع ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 2-A6 

ا�ضتحداث ق�ضم لإدارة امل�ضاريع 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

توظيف �ضخ�ض ذي كفاءة لق�ضم اإدارة امل�ضاريع, واإحلاقه بدورات تدريبية متخ�ض�ضة .الربع الأول   1438

اإعداد خم�ضة  م�ضاريع نوعية �ضنوياً .الربع  الثاين 1438

تقييم ق�ضم اإدارة امل�ضاريع .الربع الثالث  1438

ا�ضتقبال م�ضاريع الأق�ضام للعام اجلديد واإعادة �ضياغتها وفق مناذج اإدارة امل�ضاريع .الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: 2-A6 
AAHراعي الهدف ا�ضتحداث ق�ضم اإدارة امل�ضاريع 

مبلغ القيا�ساتاإعداد وتقدمي اأربعة م�ضاريع متوافقة مع �ضيا�ضات الدعم �ضنوياً ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

الهدف السابعA7 : الوصول لإلستدامة المالية

ال��س�ل لال�ستدامة املاليةا�سم الهدف

بناء م�ضاريع واأن�ضطة وبرامج ت�ضهم يف زيادة الإيرادات املالية للجمعية مبا يحقق الإ�ضتدامة و�سف الهدف
املالية .

امل�ؤ�سرات واملعايري

 A7-1 : حتقيق ن�سبة 70 % من الإ�ستدامة املالية .
 A7-2 : امتالك اأوقاف للجمعية بقيمة 10 مالين ريال .

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

SMA

1- التقلبات املالية املوجودة على امل�ضتوى العام . 
2- التغرات املحلية . 

3- قلة الداعمني . 
4- و�ضائل اإقناع املترعني .

الفريق امل�ساند

1- حممد القي�ضي . 
2- د . خلف . 

3- حممد ال�ضوكاين .
4- علي الغبري .
5- علي مريع . 
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:A7بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف السابع

SMAراعي الهدف :الو�ضول لاإ�ضتدامة املاليةا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 1-A7 

امتاك اجلمعية لوقف ثالث 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

جمع عرو�ض ا�ضتثمارية متعددة ثم اعتماد املنا�ضب  منهاالربع الأول   1438

و�ضع خطة اإعامية ت�ضويقية ل�ضراء املوقعالربع  الثاين 1438

تنفيذ الت�ضويق وجمع املالالربع الثالث  1438

�ضراء املوقع واإنهاء الإجراءات النظامية لهالربع الرابع  1438

عمل املخططات الازمة وا�ضتخراج الت�ضاريحالربع الأول  1439

عمل اآلية الت�ضويق لاإن�ضاء والبدء يف الت�ضويقالربع  الثاين 1439

ال�ضتمرار يف الت�ضويقالربع الثالث  1439

البدء يف البناءالربع الرابع  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: 1-A7 
SMAراعي الهدف امتاك اجلمعية لوقف ثالث 

مبلغ القيا�ساتاإجناز الوقف الثالث بنهاية عام 1440 ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A7بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف السابع

SMAراعي الهدف :الو�ضول لاإ�ضتدامة املاليةا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: A7 - 2 

تكوين حمفظة ا�ضتثمارية للجمعية
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

اجللو�ض مع خراء يف املحافظة ال�ضتثمارية واخلروج بالتو�ضيات الازمةالربع الرابع 1438

البدء يف تكوين املحفظة مببلغ 100000 ريال الربع  الأول 1438

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 200000 ريال الربع  الثاين 1438

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 300000 ريال الربع الثالث  1438

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 400000 ريال الربع الرابع  1438

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 500000 ريال الربع الأول  1439

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 600000 ريال الربع  الثاين 1439

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 700000 ريال الربع الثالث  1439

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 800000 ريال الربع الرابع  1439

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 900000 ريال الربع الأول  1440

زيادة قيمة املحفظة لت�ضبح 1000000 ريال الربع  الثاين 1440

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: A7 - 2 
SMAراعي الهدف تكوين حمفظة ا�ضتثمارية للجمعية

مبلغ القيا�ساتتكون قيمة هذه املحفظة مليون ريال بنهاية عام 1440 ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A7بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف السابع

SMAراعي الهدف :الو�ضول لاإ�ضتدامة املاليةا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: A7 – 3 

اإن�ضاء م�ضروعني على اأر�ض اجلمعية بال�ضعبني
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

درا�ضة امل�ضروع درا�ضة كاملةالربع الأول   1438

اإنهاء اإجراءات ا�ضتخراج الرخ�ضة واملخططات الربع  الثاين 1438

حتديد فريق عمل للت�ضويق ثم البدء يف الت�ضويق الربع الثالث  1438

ال�ضتمرار يف الت�ضويق الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439

البدء يف التنفيذ مع ال�ضتمرار يف الت�ضويق

الربع  الثاين 1439

الربع الثالث  1439

الربع الرابع  1439

الربع الأول  1440

الربع  الثاين 1440

ت�ضغيل امل�ضروعالربع الثالث  1440

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: A7 – 3 
SMAراعي الهدف اإن�ضاء م�ضروعني على اأر�ض اجلمعية بال�ضعبني

مبلغ القيا�ساتاإن�ضاء ح�ضانة وريا�ض اأطفال بنهاية 1440 ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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:A7بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف السابع

SMAراعي الهدف :الو�ضول لاإ�ضتدامة املاليةا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A7 - 4 

اإن�ضاء ق�ضم تنمية املوارد املالية
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

درا�ضة متطلبات الق�ضم بالتن�ضيق مع مركز امل�ضورة الحرتافيةالربع الأول   1438

عر�ض نتائج الدرا�ضة على املجل�ض ومن ثم اعتمادها اأو تعديلها والبدء يف اختيار املوظفني وامل�ضوقني . الربع  الثاين 1438

تهيئة الق�ضم وتاأمني متطلباته والبدء يف تعيينهم  الربع الثالث  1438

تدريب وتاأهيل موظفي الق�ضم – وعمل خطة لعام كامل الربع الرابع  1438

الربع الأول  1439

تنفيذ اخلطة وانطاق العمل مع التدريب والتاأهيل
الربع  الثاين 1439

الربع الثالث  1439

الربع الرابع  1439

بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A7 - 4 
SMAراعي الهدف اإن�ضاء ق�ضم تنمية املوارد املالية

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
1- اإجناز هذا الق�ضم بكامل تف�ضياته بنهاية عام 1438ه� . 

2- زيادة مبالغ ال�ضتقطاعات ال�ضهرية بقيمة 3000 ريال �ضهرياً . 
3- توفر دعم لأربعة م�ضاريع �ضنوياً . 

مبلغ القيا�سات

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(
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الهدف الثامنA8 : اإلبراز اإلعالمي للجمعية 

الإبراز الإعالمي للجمعية ا�سم الهدف

املجتمع و�سف الهدف �ضرائح  كافة  اإىل  باجلمعية  للو�ضول  �ضوره  ب�ضتى  الإعام  ملجال  الأمثل  التوظيف 
والتعريف بدورها .

امل�ؤ�سرات واملعايري

 A8-1 : ارتفاع ن�ضبة اأ�ضدقاء اجلمعية اإىل ال�ضعف عما كان عليه يف العام 1435 ه� .
 A8-2 : م�ضاركة اجلمعية يف فعاليات املجتمع املحلي مبا ل يقل عن 3 م�ضاركات �ضنوياً . 

ق�سايا واأخطار الأهدافراعى الهدف

NMJ
1- التكاليف املالية العالية . 

2- قلة العاملني بق�ضم العاقات العامة والإعام . 
م متفرغ . 3- عدم وجود ُم�َضمِّ

الفريق امل�ساند
1- فتح الرحمن نا�ضر �ضند .

2- م�ضطفى ممدوح حممود .

:A8بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثامن

NMJراعي الهدف :الإبراز الإعامي لدور اجلمعية ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
: 1-A8 

و�ضع خّطة اإعامية لأعمال اجلمعية
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

اإجناز    الأعمال املتعلقة بالفرتة ال�ضابقة اإعامياًالربع الأول   1438

طباعة �ضجات اجلمعية وفق الروؤية اجلديدة ) هوية اجلمعية ( . الربع  الثاين 1438

طباعة مفكرة مواعيد مميزة موافقة للتقومي الهجري لعام 1439ه�  ت�ضل اإىل عدد كبر من امل�ضتهدفني .الربع الثالث  1438

ك�ضب ما ل يقل عن 50 �ضديقاً جديداً للجمعية يف خمتلف اجلهات . الربع الرابع  1438
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

: 1-A8 
NMJراعي الهدف و�ضع خّطة اإعامية لأعمال اجلمعية

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
 1- ا�ضتخدام 5 و�ضائل اإعامية لإبراز برامج اجلمعية  . 

2- انتاج فيلم وثائقي عن اجلمعية . 
3- تفعيل ال�ضراكة مع قناة روؤى بواقع 3 برامج . 

مبلغ القيا�سات

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A8بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثامن

NMJراعي الهدف :الإبراز الإعامي لدور اجلمعية ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:A8- 2 

تطوير موقع اجلمعية الإلكرتوين
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

تطوير واإثراء موقع اجلمعية الإلكرتوين مبا ل يقل عن خر يومياً .الربع الأول   1438

جمع املادة الإعامية عر ال�ضنوات للجمعية يف املوقع الإلكرتوين .الربع  الثاين 1438

تطوير واجهة املوقع مبا يتوافق مع املرحلة احلالية . الربع الثالث  1438

الو�ضول باملوقع اإىل عدد متابعني ي�ضاوي �ضعف ما كان عليه يف نهاية العام 1435 ه� .  الربع الرابع  1438 
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:A8- 2 
NMJراعي الهدف تطوير موقع اجلمعية الإلكرتوين

مبلغ القيا�ساتاإجناز 70 % من تطوير املوقع بنهاية الن�ضف الأول من عام 1438ه� . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A8بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثامن

NMJراعي الهدف :الإبراز الإعامي لدور اجلمعية ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:  A 8 – 3

ن�ضر الوعي باأهمية القراآن الكرمي 
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

التن�ضيق مع مكتب الدعوة يف توجيه اخلطب واملحا�ضرات ..... لتحقيق الهدف الربع الأول   1438

و�ضع خطة زمنية حتتوي على جميع املواد الإعامية التي تخدم هذا اجلانب ) ر�ضائل – اأحاديث – الربع  الثاين 1438
مقاطع فيديو توعوية – تاوات خمتارة ( لإر�ضالها لكافة �ضرائح املجتمع 

تفعيل اجلانب الإعامي يف التعريف باأهمية القراآن عر الإعام احلديث – الر�ضورات والن�ضراتالربع الثالث  1438
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:  A 8 – 3
NMJراعي الهدف ن�ضر الوعي باأهمية القراآن الكرمي 

مبلغ القيا�ساتاإر�ضال عدد 4 ر�ضائل يف ال�ضهر لكافة �ضرائح املجتمع . ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A8بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثامن

NMJراعي الهدف :الإبراز الإعامي لدور اجلمعية ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 
:  A 8 – 4

حتقيق ر�ضا �ضرائح املجتمع عن اأن�ضطة وخدمات اجلمعية
مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

بناء عاقات و�ضراكات جيدة مع �ضرائح املجتمع . الربع الأول   1438

بناء برامج تخدم �ضرائح املجتمع .الربع  الثاين 1438

تفعيل وتعزيز دور جمال�ض احللقات .الربع الثالث  1438
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (
رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة

:  A 8 – 4
NMJراعي الهدف حتقيق ر�ضا �ضرائح املجتمع عن اأن�ضطة وخدمات اجلمعية

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر

1- بناء عدد 4�ضراكات مع اجلهات احلكومية اأو اخلدمية بنهاية عام 
1438 ه� . 

2- حتقيق ر�ضا �ضرائح املجتمع عن اجلمعية بوجه عام بن�ضبة 75 % 
بنهاية عام 1438 ه� . 

مبلغ القيا�سات

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

:A8بيانات متابعة المشروع/المبادرة للهدف الثامن

NMJراعي الهدف :الإبراز الإعامي لدور اجلمعية ا�سم الهدف

ا�سم امل�سروع اأو املبادرة 

 :  A8 – 5
اإعداد دليل ) كتيب يحتوي على بيانات املوؤ�ض�ضة واأهدافها 

ون�ضاطاتها – �ضيا�ضتها – هيكلها بتق�ضيماته الفرعية 
والأ�ضا�ضية واإجراءاتها و�ضوابط اختيار العاملني ( 

مبلغ القيا�سات:

املتابعة الدورية:

الفريق امل�سئ�ل:مالحظات جمع بيانات املتابعة:

بيانات المستهدفات / أو األهداف المرحلية

التباينالتقدم يف نهاية الفرتة القيمة امل�ستهدفة / اخلط�ات  الأ�سا�سيةالفرتة 

ت�ضكيل فريق اإعداد الدليل الربع الأول   1438

جمع مادة الدليل الربع  الثاين 1438

اإخراج وطباعة الدليلالربع الثالث  1438
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بيانات المقياس / المؤشر ) لكل مبادرة (

رمز الهدف ثم ا�سم املبادرة
 :  A8 – 5

اإعداد دليل ) كتيب يحتوي على بيانات املوؤ�ض�ضة واأهدافها ون�ضطاتها – �ضيا�ضتها – 
هيكلها بتق�ضيماته الفرعية والأ�ضا�ضية واإجراءاتها و�ضوابط اختيار العاملني ( 

NMJراعي الهدف 

ا�سم املقيا�س / امل�ؤ�سر
طباعة الدليل واإخراجه وتوزيعه على جميع الأق�ضام بنهاية عام 

مبلغ القيا�سات1438ه� . 

املتابعة الدوريةوحدة القيا�س

التعريف/ املعادلة 

 م�سدر البيانات

ت�فر البيانات

مالحظات جمع بيانات املتابعة

بيانات المستهدفات
قيمة �سنة الأ�سا�س  

)نهاية 1435(

الربع الثاين الفرتة
1438

الربع الثالث 
1438

الربع الرابع 
1438

الربع الأول 
م�ؤ�سر التقدمماذا مت ؟1439

امل�ستهدف

الفعلي

التباين

فعلي الربع ال�سابق  
) الربع الأول 1436(

10 . الخاتمة والمالحظات 
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