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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

، على تحسين العمل والوصول (إداراتها التنفيذية)و (مجلس إدارتها)و (العموميةجمعيتها )لقد حرصت الجمعية ممثلة في 

 وذلك بإذن هللا تعالى حيث  2022ة للعام ـــــــــوتصدر هذا الدليل ملؤشرات الخطة االستراتيجيإلى تميز األداء، 
ً
يضمن محققا

ـــــــــــداف واملؤشــــــــــع العاملين لألهـــهذا الدليل الفهم املشترك بين جمي الرصد لجميع املؤشرات بحيث  مواعيدد وحويرات، ــــــــــــــــــــــ

كما ُيسهم في رسم سياسات  ،دد كفاءة األداء واتجاهاتهــــــــيحو  .تتماش ى مع السنة املالية ووفق الخطة التشغيلية للجمعية

حــــــــــادرات االستراتيجيـــــــــــــــــــــــــوآليات وضع املب
ُ
ـــــــــققة لهذه املؤشة امل ـــــــــ رات ـــــــــــــوفق منظومة متكاملة من املؤش رات ومستهدفاتهاـــــــــــــ

ـــــــــــــــاالستمرارية في التجويد لألنشطة والنمو املتصاع ستراتيجية تحقق بإذن هللا تعالىاال  ل ــــــــــــد في اإليرادات وتهيئة بيئة عمــــــــــــ

 محفزة لالبتكار والتعلم
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 الرؤية والرسالة

 

 

 
 الرؤية: 

 التميز بالعطاء وفق نظام مؤسس ي قادر على تحقيق االستدامة، وتعزيز القيم بمنهج قرآني لبناء مجتمع يحيا بالقرآن.

 

 

 

 رسالتنا:

، بتميز وإتقان، من خالل برامج متنوعة ومناهج علمية متخصصة، وكفاء
ً
ات متميزة، نحن جمعية خيرية تسعى لتعليم القرآن الكريم تالوة وحفظا وتجويدا

 وربط جميع فئات املجتمع بالقرآن، راجين ثواب هللا للمنفقين والقائمين عليها.
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 االستراتيجية األهداف
 

 

 محور العمالء 

 . زيادة عدد الطالب والطالبات امللتحقات بالجمعية.1ت

 .الكريم وتجويده لقرآنوالطالبات لحفظ اطالب إتقان ال. 2ت

  

 محور خدمة املجتمع

 . إبراز الصورة الذهنية للجمعية لدى املستفيدين.1خ

 

 املحور املالي 

 .عبر قنوات متعددة والعموميةزيادة املوارد املالية الثابتة . 1م

 .املجتمعية في املؤسسات والشركات بناء شراكة استراتيجية مستدامة مع املؤسسات املانحة وإدارات املشاركة. 2م

 . توسيع شريحة املتبرعين عبر القنوات اإللكترونية.3م

 

 محور العمليات الداخلية 

 .هاالتحسين املستمر لعمليات الجمعية وتفعيل التقنية في. 1د

 الحوكمة.االلتزام بمعايير . 2د

 . توطين الوظائف وتطوير وتأهيل العاملين 3د

 .لتحقيق مناشط الجمعية للموظفين الرسميين واملتطوعين. تهيئة بيئة عمل محفزة 4د
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 1ت

زيادة عدد الطالب 

والطالبات 

امللتحقات 

 بالجمعية

 1-1ت

نسبة الزيادة في طالب 

 الجمعية في البرامج التعليمية

 سنة 12أكبر من  ملن هم

 عنك 20%

 الشؤون التعليمية 10%

 شرق الدمام 10%

 غرب الدمام 10%

 الرفيعة 10%

 النعيرية 10%

 قرية العليا 10%

 بقيق 5%

 الصرار 5%

 الخبر 3%

 رأس تنورة 0%

تحقيق النسبة 

 من قبل

املالك جميع 

 للمؤشر

في مسار تعليمي بشرط أن يكون العمر ين املنتظم الطالبجميع 

. 12 أكبر من
ً
 عاما

ويدخل في ذلك األنشطة والبرامج الرديفة لألنظمة التعليمية 

)مثال برنامج ممتد طوال العام بواقع يوم في الشهر ويتم من 

 خالله حفظ منهج محدد والقياس فيه(

 الشؤون التعليمية

 الجمعية فروع

 الرصد األول 

 الرصد الثاني

 الرصد الثالث 

 الرصد الرابع
 

األرقام الختامية: الرقم األعلى في 

 الرصد 

 2- 1ت

نسبة الزيادة في أعداد 

الناشئة من طالب الجمعية 

من عمر  في البرامج التعليمية

 سنة 11إلى 3

 عنك 30%

 النعيرية 10%

 الشؤون التعليمية 5%

 شرق الدمام 5%

 غرب الدمام 5%

 رأس تنورة 5%

 الخبر 5%

 بقيق 5%

 الرفيعة 5%

 الصرار 5%

 قرية العليا 5%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

في مسار تعليمي بشرط أن يكون العمر ين املنتظم الطالبجميع 

 .سنة 11 – 3من 

ويدخل في ذلك األنشطة والبرامج الرديفة لألنظمة التعليمية 

ممتد طوال العام بواقع يوم في الشهر ويتم من )مثال برنامج 

 خالله حفظ منهج محدد والقياس فيه(

 الشؤون التعليمية

 الجمعية فروع

 الرصد األول 

 الرصد الثاني

 الرصد الثالث 

 الرصد الرابع
 

األرقام الختامية: الرقم األعلى في 

 الرصد 
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 3-1ت
نسبة رضا الطالب والطالبات 

 عن البرامج التعليمية

 قرية العليا 97%

 الشؤون التعليمية 90%

 شرق الدمام 90%

 غرب الدمام 90%

 الخبر 90%

 عنك 90%

 بقيق 90%

 النعيرية 90%

 الصرار 90%

 الرفيعة 85%

 رأس تنورة 0%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

 للطالبنسبة الرضا الكلية 

رابط قياس ، وسوف تقوم لجنة الخطة بإرسال الطالبوأولياء أمور 

 الرضا ملالك املؤشر قبل موعد الرصد بثالثة أسابيع

 الشؤون التعليمية

 الجمعية فروع

 الرصد األول 

 الرصد الثاني

 الرصد الثالث 

 الرصد الرابع
 

األرقام الختامية: معدل الرصد 

 األول والثاني والثالث والرابع

 2ت

طالب إتقان ال

والطالبات 

 لقرآنلحفظ ا

 الكريم وتجويده

 1-2ت
نسبة النجاح في طالب 

 الجمعية

 قرية العليا 90%

 الصرار 80%

 الرفيعة 80%

 الشؤون التعليمية 75%

 شرق الدمام 75%

 غرب الدمام 75%

 عنك 70%

 بقيق 70%

 الخبر 60%

 النعيرية 60%

 رأس تنورة 60%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

الذين دخلوا  نسبة النجاح التي تم تحقيقها لجميع الناجحين

 واجتازوا امتحان القياس بمختلف الفئات

املوسم الدراس ي في فصل وحتى ختام  املوسم الدراس يمنذ بداية 

 ، وفق نظام قياس األجزاء وقياس التلقين.الصيف

 الشؤون التعليمية

 الجمعية فروع

 وادخل الذينإجمالي عدد الدارسين 

 منذ القياس ومن نجح 
ً
تراكميا

 ى موعد الرصدبداية العام وحت
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 2-2ت

 نسبة الزيادة في عدد الطالب

املشاركين في املسابقات 

 املحلية

 الشؤون التعليمية 5%

 شرق الدمام 5%

 غرب الدمام 5%

 بقيق 5%

 قرية العليا 5%

 النعيرية 5%

 الصرار 5%

 الرفيعة 5%

 رأس تنورة 0%

 الخبر 0%

 عنك 0%

- 

–)مسابقة امللك سلمان جميع من شارك في املسابقة املحلية مثل 

( سواًء قام مكتب الجمعية برعايتهم بهدف مساعدتهم -حفظه هللا

على الفوز، أو تم استقطابهم للمشاركة وتحفيزهم على دخول 

 التصفيات مباشرة على مستوى املحافظة.

 وسواًء كانوا من منسوبي الجمعية أو ليسوا من منسوبي الجمعية.

 الشؤون التعليمية
 منذ إجمالي عدد 

ً
املشاركين تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد

 3- 2ت
املشاركين في عدد الطالب 

 الدوليةاملسابقات 
 الشؤون التعليمية 12

من  العددتحقيق 

 قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

ات الدولية، بحيث يكون في املسابقاملتأهلين والفائزين جميع 

سواًء قام مكتب نطاق املشاركة فيها دول من خارج اململكة، 

 الجمعية برعايتهم بهدف مساعدتهم على الفوز 

أو تم استقطابهم للمشاركة وتحفيزهم على دخول التصفيات 

 مباشرة على مستوى املحافظة.

 .هاالجمعية أو ليسوا من منسوبيوسواًء كانوا من منسوبي 

 التعليمية الشؤون

املتأهلين والفائزين إجمالي عدد 

 منذ بداية العام وحتى 
ً
تراكميا

 موعد الرصد
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 نسبة الزيادة في عدد الحفظة 4-2ت

 عنك 20%

 الشؤون التعليمية 10%

 شرق الدمام 10%

 غرب الدمام 10%

 بقيق 5%

 قرية العليا 10%

 الصرار 5%

 الرفيعة 5%

 الخبر 3%

 النعيرية 1%

 رأس تنورة 1%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

جميع الحفظة الذين اجتازوا امتحان الحفظة في كامل املصحف، 

  وفق الئحة امتحان الحفظة املعتمدة من الجمعية

 الشؤون التعليمية

 الجمعية فروع

 منذ إجمالي عدد 
ً
املجتازين تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد

 1خ

إبراز الصورة 

للجمعية  الذهنية

 لدى املستفيدين

 1-1خ

عدد نسبة الزيادة في 

املنشورات في منصات 

 التواصل االجتماعي

10% 

تحقيق النسبة من 

 قبل

 املالك للمؤشر

في منصات التواصل االجتماعي التي تم نشرها  املنشوراتجميع 

لتغطية أخبار الجمعية واإلعالن عن برامجها وتفعيل دورها 

 ، املوقع اإللكتروني، انستجرام(املجتمعي ) تويتر

 إدارة التسويق واإلعالم
 منذ  املنشوراتإجمالي عدد 

ً
تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد

 2-1خ

نسبة الزيادة في عدد 

املشاهدات للمنشورات في 

 منصات التواصل االجتماعي

10% 

تحقيق النسبة من 

 قبل

 املالك للمؤشر

في منصات التواصل التي تم نشرها  املشاهدات للمنشورات جميع

االجتماعي لتغطية أخبار الجمعية واإلعالن عن برامجها وتفعيل 

 دورها املجتمعي 

 إدارة التسويق واإلعالم

  املشاهداتإجمالي عدد 
ً
تراكميا

منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 3-1خ

  عددنسبة الزيادة في 

في اللقاءات مع املؤثرين 

 التواصل االجتماعيوسائل 

10% 

تحقيق النسبة من 

 قبل

 املالك للمؤشر

الزيارات واللقاءات التي تنظمها إدارة التسويق مع املؤثرين في 

ممن لهم رؤية وصوت  عبر وسائل التواصل االجتماعياملجتمع 

مؤثر في قناعات املجتمع وصياغة توجهاته العامة بهدف إيجاد 

 القبول والقناعة بأهمية

 التحفيظ وجهوده وبرامجه في املجتمع.دور 

 إدارة التسويق واإلعالم
 منذ  اللقاءاتإجمالي عدد 

ً
تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 4-1خ

 عددنسبة الزيادة في 

الزيارات  املستفيدين من

واللقاءات لعرض مناشط 

 الجمعية.

 النعيرية 50%

إدارة التسويق  10%

 واإلعالم

 شرق الدمام 10%

 الخبر 10%

 بقيق 10%

 الرفيعة 10%

 غرب الدمام 5%

 قرية العليا 5%

 الصرار 5%

 رأس تنورة 0%

 عنك 0%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

الجمعية بهدف تعريف  إدارة التسويق أو فروعنظمها تالبرامج التي 

سواًء كانت هذه البرامج  املجتمع بالتحفيظ وجهوده وبرامجه.

 التحفيظ أو من خالل الزيارات ملواقع املستفيدين. داخل مقار  

وسواًء كانت بهدف زيادة أعداد الدارسين أو الحث على الدعم أو 

 تحسين الصورة الذهنية عن الجمعية أو غيرها من األهداف

 )مع مراعاة ظروف الجائحة والعمل عن بعد(

 إدارة التسويق واإلعالم
 

 الجمعية فروع

   املستفيدينإجمالي عدد 
ً
تراكميا

منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 5-1خ

نسبة رضا املانحين 

والداعمين عن أنشطة 

 وسمعة الجمعية .

85% 

تحقيق النسبة 

 من قبل

 املالك للمؤشر

نسبة الرضا الكلية للمانحين والداعمين من التجار واملؤسسات 

املانحة عن خدمات وسمعة الجمعية، ويقتصر ذلك على 

الحاليين أوال يشمل الداعمين السابقين واملستقبليين، الداعمين 

بحيث تعكس االستبانة ما تم إنجازه من خدمات وتواصل وتفاعل 

 الستبقاء املانحين

 إدارة التسويق واإلعالم

 الرصد األول 

 الرصد الثاني

 الرصد الثالث

 الرصد الرابع

معدل الرصد األرقام الختامية: 

 عاألول والثاني والثالث والراب
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 1م
زيادة املوارد املالية 

 
ً
 الثابتة وعموما

 1-1م
املوارد املالية نسبة الزيادة في 

  الثابتة
ً
 وعموما

 بقيق 20%

 الرفيعة 10%

 النعيرية 5%

إدارة التسويق  5%

 واإلعالم

 شرق الدمام 5%

 غرب الدمام 5%

 قرية العليا 5%

 الصرار 5%

 رأس تنورة 5%

 عنك 5%

 الخبر 2%

تحقيق النسبة 

 قبلمن 

جميع املالك 

 للمؤشر

 أو عامةثابتة ومؤكد تحقيقها سواًء كانت  يقصد بها اإليرادات

، الرسوم ت موسمية وغير ثابتة، مثل االستقطاعأو تبرعا

املانحة،  الشراكات  الدراسية، املنح الدراسية من املؤسسات

 املجتمعية،

 إدارة التسويق واإلعالم
 

 

 الجمعية فروع

  املتحققةاإليرادات إجمالي 
ً
تراكميا

منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 2م
بناء شراكات 

استراتيجية مستدامة 

 مع املؤسسات املانحة

 1-2م

مرات عدد نسبة الزيادة في 

املؤسسات املانحة املنح من 

 الداعمة للجمعيةوالشركات 

10% 
من  العددتحقيق 

 مالك املؤشرقبل 

عدد مرات املنح التي قدمتها املؤسسات في  يقصد به الزيادة 

مع حساب تكرار بناء على الرقم املرجعي املانحة  للجمعية 

 املؤسسة

 إدارة التسويق واإلعالم

  املؤسساتإجمالي عدد 
ً
تراكميا

منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 3م
توسيع شريحة 

املتبرعين عبر القنوات 

 اإللكترونية

 1 -3م
املتبرعين عبر نسبة الزيادة في 

 املتجر اإللكتروني
15% 

تحقيق النسبة 

 من قبل

 مالك املؤشر

 إدارة التسويق واإلعالم يقصد به الزيادة في عدد املتبرعين مقارنة بأعدادهم السابقة
 منذ  املتبرعينإجمالي عدد 

ً
تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 1د

التحسين املستمر 

لعمليات الجمعية 

التقنية وتفعيل 

 فيها.

 

 1-1د
عدد العمليات التي تم 

 تحسينها

 قسم املوارد البشرية 3

 اإلدارة املالية 3

 شرق الدمام 3

 غرب الدمام 3

 بقيق3

 الرفيعة 3

 قرية العليا 3

 النعيرية 3

 الصرار1

 رأس تنورة 2

 الخبر 2

 عنك 0%

تحقيق األعداد 

 املستهدفة من املالك

مما  الفروعويقصد بها اإلجراءات التي يتم تحسينها في اإلدارات أو 

ويريح العمالء ويرفع نسبة  يسهل العمل ويختصر الوقت والجهد

 الرضا

 قسم املوارد البشرية

 اإلدارة املالية

 الجمعية فروع

 منذ  العملياتإجمالي عدد 
ً
تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد

 2-1د
في مشروع نسبة اإلنجاز 

 التحول الرقمي
100% 

تحقيق النسبة 

 من قبل

 املالك للمؤشر

 
ً
ويقصد به مقدار ما تم إنجازه واستخدامه من املشروع فعليا

وضابطه عدد اإلدارات واملكاتب التي تم إدخال بيانتها واستفادتها 

 من  برنامج التحول الرقمي فيها إلنجاز أعمالها من خالله

إدارة التقنية والحاسب 

 اآللي

  النسبة املتحققةإجمالي 
ً
تراكميا

منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 2د
االلتزام بمعايير 

 الحوكمة الرشيدة.
 1-2د

سد الفجوة في معايير نسبة 

الحوكمة بن أداء الجمعية 

ودرجة الحوكمة الكاملة مع 

 تحقيق معيار السالمة املالية

100% 

تحقيق النسبة 

من قبل مالك 

 املؤشر

نسبة االلتزام بتحقيق جميع معايير الحوكمة وفق  يقصد بها 

القوائم املحددة لكل مستوى من مستويات اإلدارة، ووفق 

 املطلوب لكل رصد

 مدير ملف الحوكمة

 إجمالي املؤشرات التي تم تحقيقها

 في معايير الحوكمة الثالث
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 3د

توطين الوظائف 

تطوير وتأهيل و

 العاملين

 1- 3د

سعودة  تحقيق نسبة 

املوظفين العاملين في 

 الجمعية

 الخبر 100%

 النعيرية 100%

 الشؤون التعليمية 95%

 شرق الدمام 95%

 غرب الدمام 95%

 بقيق 95%

 الرفيعة 90%

 قرية العليا 80%

 عنك 60%

 الصرار 50%

 رأس تنورة 0%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

العاملين في الجمعية بمختلف ويقصد به عدد املوظفين السعوديين 

 وضابط احتسابه أن يكون سعودي الجنسية الوظائف

 الشؤون التعليمية
 

 الجمعية فروع

  النسبة املتحققةإجمالي 
ً
تراكميا

منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 2 - 3د
عدد املوظفين الذين التحقوا 

 بالبرامج التدريبية

 الشؤون التعليمية 20%

 الدمامشرق  20%

 غرب الدمام 20%

 بقيق 20%

 الرفيعة 20

 النعيرية 14

 قرية العليا 10

 عنك 1

 الخبر 0%

 الصرار 0%

 رأس تنورة 0%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

ويقصد به إجمالي عدد املوظفين ممن هم على رأس العمل وتم تدريبهم 

 بهدف رفع الكفاءة

التدريبية وترتبط بالعمل الذي يمارسه وضابطها أن تكون ضمن الخطة 

 وليست برامج تدريبية عامة أو خارجية

ويتم احتسابهم وفق الحضور للبرامج التدريبية وإن تكررت الشخصية 

 في أكثر من برنامج، فيحسب كل مرة كعدد جديد

تدريس( مثال: موظف حضر )دورة تصويب(، ثم حضر )دورة طرق 

 2يحسب 

 الشؤون التعليمية

 الجمعية فروع

 منذ  العدد املتحققإجمالي 
ً
تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد

 3-3د
على  الحاصلين املعلمينعدد 

 الرخصة

 قرية العليا 25

 الرفيعة 5

 لنعيرية 2

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

الرخصة هذا العام  اجتازوا الذين املعلمينويقصد به إجمالي عدد 

 متطلباتها. واواستكمل
 الجمعية فروع

 منذ  العدد املتحققإجمالي 
ً
تراكميا

 بداية العام وحتى موعد الرصد
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 آلية الرصد املالك شرح املؤشر توزيع املستهدف املستهدفات املؤشر الرمز الهدف الرمز

 4د

تهيئة بيئة عمل 

محفزة 

للموظفين 

الرسميين 

 واملتطوعين

لتحقيق 

مناشط 

 .الجمعية

 

 1- 4د

نسبة النمو في عدد 

املتطوعين في برامج وأنشطة 

 الجمعية

 النعيرية 50%

 قرية العليا 40%

 الرفيعة 20%

 شرق الدمام 10%

إدارة التسويق  5%

 واإلعالم

 الشؤون التعليمية 5%

 بقيق 5%

 غرب الدمام 5%

 الخبر 1%

 الصرار 0%

 رأس تنورة 0%

 عنك 0%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

ويقصد به عدد املوظفين الذين يعملون في الجمعية ويشتركون 

 ليبجهدهم بدون أن يكون لهم مقابل ما

 عقد مرن  لديهمويشمل املوظفين الذين 

لهم أو فرق العمل التي تشارك في البرامج املؤقتة بدون أن يكون 

ممن يعملون خالل العام الدراس ي في  وسواًء كانواعقد مرن 

 أو متطوعين مستجدين الجمعية 

 الشؤون التعليمية
 منذ  العدد املتحققإجمالي 

ً
تراكميا

 الرصدبداية العام وحتى موعد 

 2-4د
نسبة رضا املوظفين عن بيئة 

 العمل

 الرفيعة 100%

 النعيرية 95%

اإلدارات في اإلدارة  90%

 العامة

 الشؤون التعليمية 90%

 شرق الدمام 90%

 غرب الدمام 90%

 الخبر 90%

 عنك 90%

 بقيق 90%

 الصرار 90%

 رأس تنورة 90%

 قرية العليا 80%

تحقيق النسبة 

 من قبل

جميع املالك 

 للمؤشر

وسوف  لإلدارة أو الفروعنسبة الرضا الكلية للموظفين التابعين 

تقوم لجنة الخطة بإرسال رابط قياس الرضا ملالك املؤشر قبل 

 موعد الرصد بثالثة أسابيع

 اإلدارات في اإلدارة العامة
 

 الجمعية فروع

 الرصد األول 

 الرصد الثاني

 الرصد الثالث 

 الرصد الرابع
 

الختامية: معدل الرصد األرقام 

 األول والثاني والثالث والرابع

 


