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 بسم الله الرحمن الرحيم

  

-تم صياغة هذه املؤرشات االسرتاتيجية املحققة  -وبتوفيق الله وعونه  -استمراراً للسعي صوب التميز املؤسيس والرتكيز عىل األهداف 
االسرتاتيجية. ألهداف الجمعية  -إذن الله ب   
  

  
  
   
  

 الرؤية والرسالة  
  

 الرؤية:    
 التميز بالعطاء وفق نظام مؤسيس قادر عىل تحقيق االستدامة، وتعزيز القيم مبنهج قرآين لبناء مجتمع يحيا بالقرآن.  

  
 رسالتنا:  

نحن جمعية خريية تسعى لتعليم القرآن الكريم تالوة وحفظا وتجويداً، بتميز وإتقان، من خالل برامج متنوعة ومناهج علمية متخصصة،  
 وربط جميع فئات املجتمع بالقرآن، راجني ثواب الله للمنفقني والقامئني عليها. وكفاءات متميزة، 

 
 
 



 4 
  

  
  

 األهداف االسرتاتيجية  
  
  

 محور العمالء   
 . زيادة عدد الطالب والطالبات امللتحقني وامللتحقات بالجمعية. 1ت
 . إتقان الطالب والطالبات لحفظ القرآن الكريم وتجويده. 2ت
   

 تمع  محور خدمة املج 
 . إبراز الصورة الذهنية الحسنة للجمعية لدى املستفيدين.  1خ

  
 املحور املايل   

 . زيادة املوارد املالية الثابتة وعموماُ عرب قنوات متعددة.  1م
 . بناء رشاكة اسرتاتيجية مستدامة مع املؤسسات املانحة وإدارات املشاركة املجتمعية يف املؤسسات والرشكات. 2م
 . توسيع رشيحة املتربعني عرب القنوات اإللكرتونية.  3م

  
 محور العمليات الداخلية   

 . التحسني املستمر لعمليات الجمعية وتفعيل التقنية فيها. 1د
 يري الحوكمة جميعها.  . االلتزام مبعا2د
 . توطني الوظائف وتطوير وتأهيل العاملني   3د

 . تهيئة بيئة عمل محفزة للموظفني واملتطوعني لتحقيق مناشط الجمعية.  4د
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 مؤرشات األهداف االسرتاتيجية لإلدارات الرجالية وفروع الجمعية
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 املؤرش رشح  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

 الرصد األول 
 الرصد الثاين 
 الرصد الثالث 
 الرصد الرابع 

 
األرقام الختامية: الرقم  

 األعىل يف الرصد

 فروع الجمعية 
 منصة التعليم عن بعد 

جميع الطالب املنتظمني يف مسار  
مستمر برشط أن يكون العمر أكرب   تعليمي

 عاماً.  12من 
 

تحقيق 
النسبة من  

 قبل
جميع 
املالك  
 للمؤرش 

10% 
 

نسبة الزيادة يف  
 طالب

الجمعية يف الربامج  
التعليمية ملن هم 

 سنة 12أكرب من  

 1-1ت

زيادة عدد  
الطالب  

 بالجمعية
 1ت

 الرصد األول 
 الرصد الثاين 
 الرصد الثالث 
 الرصد الرابع 

 
األرقام الختامية: الرقم  

 األعىل يف الرصد

 فروع الجمعية 
 منصة التعليم عن بعد 

جميع الطالب املنتظمني يف مسار  
  11 –  3تعليمي برشط أن يكون العمر من 

 سنة.
ويدخل يف ذلك األنشطة والربامج الرديفة  

 لألنظمة التعليمية 
برنامج ممتد طوال العام بواقع يوم   )مثال

 يف الشهر ويتم من 
 فيه(خالله حفظ منهج محدد والقياس 

تحقيق 
النسبة من  

 قبل
جميع 
املالك  
 للمؤرش 

10% 
 

نسبة الزيادة يف  
 أعداد

الناشئة من طالب  
 الجمعية

يف الربامج  
 التعليمية من عمر 

 سنة 11إىل 3

 2- 1ت
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 املؤرش رشح  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

 الرصد األول 
 الرصد الثاين 
 الرصد الثالث 
 الرصد الرابع 

 
األرقام الختامية: معدل  

الرصد األول والثاين  
 والثالث والرابع 

منصة التعليم عن  

فروع  بعد 
 الجمعية

 نسبة الرضا الكلية للطالب 
وسوف تقوم لجنة الخطة  وأولياء أمور الطالب،  

بإرسال رابط قياس الرضا ملالك املؤرش قبل موعد  
 الرصد بثالثة أسابيع 

تحقيق النسبة  
 من قبل 

جميع املالك  
 للمؤرش 

95% 
نسبة رضا الطالب عن  

 الربامج التعليمية 
   3-1ت

إجاميل عدد الدارسني  
الذين دخلوا القياس  
ومن نجح تراكمياً منذ  

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

منصة التعليم عن  

 فروع بعد
 الجمعية

نسبة النجاح التي تم تحقيقها لجميع الناجحني  
الذين دخلوا واجتازوا امتحان القياس مبختلف  

 الفئات
منذ بداية املوسم الدرايس وحتى ختام  

املوسم الدرايس يف فصل الصيف، وفق نظام  
قياس األجزاء وقياس التلقني )يؤخذ باالعتبار  

 ع الطالب وعدد من دخل القياس(. مجمو 

تحقيق النسبة  
 من قبل 

جميع املالك  
 للمؤرش 

نسبة النجاح يف   75%
 طالب الجمعية

 1-2ت

إتقان 
 الطالب

لحفظ 
القرآن 
الكريم 

 وتجويده 

 2ت

إجاميل عدد  
املشاركني تراكمياً منذ  

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

الشؤون  
 التعليمية 

املسابقة املحلية مثل(  جميع من شارك يف 
)سواًء قام   - حفظه الله– مسابقة امللك سلامن 

مكتب الجمعية برعايتهم بهدف مساعدتهم  
عىل الفوز، أو تم استقطابهم للمشاركة  

وتحفيزهم عىل دخول التصفيات مبارشة عىل  
 مستوى املحافظة.

وسواًء كانوا من منسويب الجمعية أو ليسوا  
 من منسويب الجمعية.

- 
5% 

 

سبة الزيادة يف  ن
عدد الطالب  

املشاركني يف  
 املسابقات املحلية

   2-2ت
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 رشح املؤرش  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

إجاميل عدد املجتازين  
 تراكمياً منذ 

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

منصة التعليم عن  

فروع  بعد
 الجمعية

جميع الحفظة الذين اجتازوا امتحان الحفظة  
يف كامل املصحف، وفق الئحة امتحان 

الحفظة املعتمدة من الجمعية خالل  
 2023  -  2022السنة املالية 

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 

جميع 
املالك  
 للمؤرش 

10% 

 

نسبة الزيادة يف عدد  
 الحفظة

   3-2ت

إجاميل عدد  
تراكمياً منذ  املنشورات 

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

إدارة التسويق  
 واإلعالم

جميع املنشورات التي تم نرشها يف  
 منصات التواصل االجتامعي

لتغطية أخبار الجمعية واإلعالن عن  
برامجها وتفعيل دورها املجتمعي  

 رام(ج)تويرت، املوقع اإللكرتوين، انست

تحقيق  
النسبة من 
قبل املالك  

 للمؤرش 

%10 

 نسبة الزيادة يف عدد 
املنشورات يف 
منصات التواصل  

 االجتامعي 

 1-1خ

 إبراز الصورة
الذهنية  

للجمعية 
لدى  

 املستفيدين

 1خ

إجاميل عدد  
 املشاهدات تراكمياً 

منذ بداية العام وحتى  
 الرصد موعد

إدارة التسويق  
 واإلعالم

جميع املشاهدات للمنشورات التي تم  
منصات التواصل االجتامعي  نرشها يف 

لتغطية أخبار الجمعية واإلعالن عن برامجها  
 وتفعيل دورها املجتمعي

تحقيق  
النسبة من 
قبل املالك  

 للمؤرش 

%5 

 نسبة الزيادة يف عدد 
املشاهدات 

للمنشورات يف  
منصات التواصل  

 االجتامعي 

 2-1خ

إجاميل عدد اللقاءات  
 تراكمياً منذ 

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

إدارة التسويق  
 واإلعالم

الزيارات واللقاءات التي تنظمها إدارة  
 التسويق مع املؤثرين يف

املجتمع عرب وسائل التواصل االجتامعي  
ممن لهم رؤية وصوت مؤثر يف قناعات  
املجتمع وصياغة توجهاته العامة بهدف  

إيجاد القبول والقناعة بأهمية دور التحفيظ  
 وبرامجه يف املجتمع. وجهوده 

تحقيق  
النسبة من 
قبل املالك  

 للمؤرش 

%5 

 نسبة الزيادة يف عدد 
اللقاءات مع  

املؤثرين يف وسائل  
 التواصل االجتامعي 

 3-1خ
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 رشح املؤرش  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

إجاميل عدد  
 املستفيدين تراكمياً 

بداية العام وحتى  منذ 
 موعد 
 الرصد

إدارة التسويق  
 واإلعالم

 

فروع 
 الجمعية

الربامج التي تنظمها إدارة التسويق أو  
فروع الجمعية بهدف تعريف املجتمع 

بالتحفيظ وجهوده وبرامجه. سواًء كانت  
ر التحفيظ أو من   هذه الربامج داخل مقا

 خالل الزيارات ملواقع املستفيدين.
زيادة أعداد الدارسني أو   وسواًء كانت بهدف

 الحث عىل الدعم أو 
تحسني الصورة الذهنية عن الجمعية أو  

 غريها من األهداف 

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 

جميع 
املالك  
 للمؤرش 

 النعيرية 30%

% إدارة التسويق  10

 واإلعالم

 % شرق الدمام10

 % الخبر 10

 % بقيق10

 % الرفيعة10

 % غرب الدمام 5

 % قرية العليا5

 الصرار % 5

 رأس تنورة 5%

 عنك 5%

نسبة الزيادة يف  
 عدد

املستفيدين من  
 الزيارات 

واللقاءات لعرض  
مناشط 

 الجمعية.

 4-1خ 

  

 الرصد األول 
 الرصد الثاين 
 الرصد الثالث 
 الرصد الرابع 

األرقام الختامية:  
معدل الرصد األول  

والثاين والثالث  
 والرابع

إدارة التسويق  
 واإلعالم

الكلية للامنحني والداعمني من  نسبة الرضا 
التجار واملؤسسات املانحة عن خدمات  

 وسمعة الجمعية، ويقترص ذلك عىل 
الداعمني الحاليني أوال يشمل الداعمني  
السابقني واملستقبليني، بحيث تعكس 

االستبانة ما تم إنجازه من خدمات وتواصل  
 الستبقاء املانحني وتفاعل

تحقيق 
النسبة من  
قبل املالك  

 مؤرش لل

%95 

نسبة رضا  
املانحني  

والداعمني عن  
أنشطة 

وسمعة  
 الجمعية.

 5-1خ 
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 رشح املؤرش  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

إجاميل الرسائل خالل  
 2023السنة املالية 

إدارة التسويق  
 واإلعالم

يقصد بها الرسائل املوحدة لجميع 
املوظفني التي تقوم إدارة التسويق  

واإلعالم بإرسالها لجميع املوظفني مبا 
يحقق الوالء واالنتامء للجمعية ومواكبة  

املستجدات من األخبار االجتامعية  
ملوظفي الجمعية وامليزات املتاحة  

 لهم

تحقيق 
النسبة من  
قبل املالك  

 للمؤرش 

10%  
نسبة الزيادة  

يف عدد رسائل  
 التواصل الداخل 

   6 -  1خ

إجاميل اإليرادات  
 املتحققة تراكمياً 

منذ بداية العام وحتى  
 الرصد موعد

إدارة التسويق  
 واإلعالم

 

 فروع الجمعية

يقصد بها اإليرادات سواًء كانت ثابتة ومؤكد  
تحقيقها أو عامة أو تربعات موسمية وغري  

ثابتة، مثل االستقطاع، الرسوم الدراسية،  
املؤسسات املانحة، املنح الدراسية من  

 الرشاكات املجتمعية،

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 

جميع 
املالك  
 للمؤرش 

10% 
نسبة الزيادة يف  

املوارد املالية  
 الثابتة وعموماً 

 1-1م

زيادة 
املوارد  
 املالية 

الثابتة  
 وعموماً 

 1م

إجاميل عدد املتربعني  
 تراكمياً منذ 

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

التسويق  إدارة 
 واإلعالم

يقصد به الزيادة يف عدد املتربعني 
 مقارنة بأعدادهم السابقة

تحقيق 
النسبة من  
قبل مالك  

 املؤرش 

%10 
نسبة الزيادة يف  

املتربعني عرب  
 املتجر اإللكرتوين 

 1 -2م

توسيع 
 رشيحة

املتربعني 
عرب القنوات  

 اإللكرتونية

 2م
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 رشح املؤرش  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

إجاميل عدد العمليات  
 تراكمياً منذ 

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

جميع االدارات  
يف االدارة  

 العامة
 جميع الفروع

ويقصد بها اإلجراءات التي يتم تحسينها  
يف اإلدارات أو الفروع مام يسهل العمل  

ويريح العمالء  ويخترص الوقت والجهد 
ويرفع نسبة الرضا وفق قوائم التحسني من  

 وحدة الجودة

تحقيق 
األعداد 

املستهدفة  
 من املالك 

 عمليات 3

عدد العمليات التي  
تم تحسينها وإصدار  
منوذج عمل محسن  
للعملية ميكن نرشه  

 وتبادله معرفياً 

التحسني   1-1د
املستمر 
لعمليات  
الجمعية 
وتفعيل 
التقنية  

 فيها.
 

 1د

إجاميل النسبة  
 املتحققة تراكمياً 

منذ بداية العام وحتى  
 الرصد موعد

إدارة التقنية  
والحاسب 

 اآليل

ويقصد به مقدار ما تم إنجازه واستخدامه  
من املرشوع فعلياً وضابطه عدد اإلدارات  

واملكاتب التي تم إدخال بيانتها واستفادتها 
من برنامج التحول الرقمي فيها إلنجاز  

 أعاملها من خالله 

تحقيق 
النسبة من  
قبل املالك  

 للمؤرش 

%100 

نسبة اإلنجاز يف  
مرشوع التحول  

 الرقمي 
 2-1د

إجاميل املؤرشات  
 التي تم تحقيقها

يف معايري  
 الحوكمة الثالث 

 

لجنة الحوكمة  
واملخاطر 
 وااللتزام

يقصد بها نسبة االلتزام بتحقيق جميع  
القوائم املحددة معايري الحوكمة وفق 

لكل مستوى من مستويات اإلدارة،  
 ووفق املطلوب لكل رصد 

تحقيق 
النسبة من  
قبل مالك  

 املؤرش 

%100 

 

نسبة سد الفجوة 
يف معايري الحوكمة 

 بني أداء الجمعية
ودرجة الحوكمة 

الكاملة مع تحقيق  
معيار السالمة 

 املالية 

 1-2د

االلتزام  
 مبعايري

الحوكمة 
 الرشيدة.

 2د
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 رشح املؤرش  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

إجاميل النسبة  
 املتحققة تراكمياً 

منذ بداية العام وحتى  
 موعد 
 الرصد

 فروع الجمعية
منصة التعليم  

 عن بعد

ويقصد به الوظائف التعليمية امليدانية  
)معلم، مدير مجمع، مرشف، مراقب(  

العاملني يف الجمعية وضابط احتسابه  
 أن يكون سعودي الجنسية 

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 

جميع 
املالك  
 للمؤرش 

30 % 

 

نسبة الزيادة يف  
سعودة الوظائف  

 التعليمية امليدانية
 1- 3د

توطني 
الوظائف 
وتطوير 
وتأهيل 
 العاملني 

 3د

إجاميل العدد 
املتحقق تراكمياً منذ  

بداية العام وحتى  
 الرصدموعد 

الشؤون  
 التعليمية  

منصة التعليم عن  

 بعد

فروع 
 الجمعية

ويقصد به إجاميل عدد املوظفني ممن هم  
عىل رأس العمل وتم تدريبهم بهدف رفع  

الكفاءة وضابطها أن تكون ضمن الخطة  
التدريبية وترتبط بالعمل الذي ميارسه وليست  

 برامج تدريبية عامة أو خارجية
ويتم احتسابهم وفق الحضور للربامج  

التدريبية وإن تكررت الشخصية يف أكرث من  
برنامج، فيحسب كل مرة كعدد جديد مثال:  

موظف حرض( دورة تصويب )، ثم حرض( دورة  
 2حسب ( طرق تدريس )

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 

جميع 
املالك  
 للمؤرش 

20% 

 

عدد املوظفني 
الذين التحقوا  

 التدريبية بالربامج 
 3 - 3د
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 رشح املؤرش  املالك  آلية الرصد 
توزيع 

 املستهدف 
 الرمز  الهدف الرمز  املؤرش  املستهدفات 

إجاميل العدد 
املتحقق تراكمياً منذ  

بداية العام وحتى  
 موعد الرصد

 وحدة التطوع 

ويقصد به عدد املوظفني الذين يعملون  
بجهدهم بدون   يف الجمعية ويشرتكون

ويشمل   يكون لهم مقابل مايل أن 
 املوظفني الذين لديهم عقد مرن

أو فرق العمل التي تشارك يف الربامج  
 املؤقتة بدون أن يكون لهم

عقد مرن وسواًء كانوا ممن يعملون خالل  
الجمعية أو  العام الدراس ي يف

 متطوعني مستجدين

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 
جميع 
املالك  
 للمؤرش 

10 % 

 

نسبة النمو يف  
عدد املتطوعني  

 يف برامج وأنشطة 
 الجمعية

 1- 4د

تهيئة بيئة عمل  
 محفزة 

للموظفني 
 الرسميني

واملتطوعني  
لتحقيق  
مناشط 

 الجمعية.
 

 4د

 الرصد األول 
 الرصد الثاين 
 الرصد الثالث 
 الرصد الرابع 

 

األرقام الختامية:  
معدل الرصد األول  

والثاين والثالث  
 والرابع

اإلدارات يف  
 اإلدارة العامة 

 

 فروع الجمعية

نسبة الرضا الكلية للموظفني التابعني  
لإلدارة أو الفروع وسوف تقوم لجنة 

الخطة بإرسال رابط قياس الرضا ملالك  
 املؤرش قبل موعد الرصد بثالثة أسابيع 

تحقيق 
النسبة  
 من قبل 
جميع 
املالك  
 للمؤرش 

95% 
 نسبة رضا ملوظفني

 عن بيئة العمل 
 2-4د
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 ومكاتب اإلرشاف النسائية  مؤرشات األهداف االسرتاتيجية إلدارات 
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 1ت

زيادة عدد  
الدارسات  

امللتحقات 
 بالجمعية

 1-1ت

نسبة الزيادة يف  
دارسات الجمعية يف  
الربامج التعليمية من  

 فأكربسنة  12عمر 

5% 
مراكز إعداد   -الخرب  –الدمام 

  -الرفيعة   –بقيق  -املعلامت 
النعريية  -قرية العليا   - الرصار 

 وادي املياه  -

جميع الدارسات املنتظامت يف مسار  
تعليمي كحلقات ومدارس وأنشطة التحفيظ  

ودورات مراكز إعداد املعلامت التي يلزم  
 بعدفيها القياس أو االختبار حضوريا أو عن 

 عاًما فأكرب.  12برشط أن يكون العمر من 

 الرصد األول 

 الرصد الثاين 

 الرصد الثالث  

 الرصد الرابع 

 

األرقام الختامية: الرقم  
 األعىل يف الرصد  

 2- 1ت

نسبة الزيادة يف  
دارسات الجمعية يف  
الربامج التعليمية من  

 سنة  11إىل  6عمر 

5% 
  -بقيق  -الخرب  –الدمام 

 الرفيعة
النعريية  -قرية العليا   - الرصار 

 وادي املياه  -

جميع الدارسات املنتظامت يف مسار  
تعليمي كحلقات ومدارس وأنشطة التحفيظ  
التي يلزم فيها القياس أو االختبار عن بعد  

  11سنوات وحتى  6برشط أن يكون العمر من  
 شهر. 11سنة و

 الرصد األول 

 الرصد الثاين 

 الرصد الثالث  

 الرصد الرابع 

 

األرقام الختامية: الرقم  
 األعىل يف الرصد  
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 3-1ت

نسبة الزيادة يف  
دارسات الجمعية يف  
الربامج التعليمية من  

 سنوات  5إىل 3عمر 

5% 
  -بقيق  -الخرب  –الدمام 

 الرفيعة
النعريية  -قرية العليا   - الرصار 

 وادي املياه  -

جميع الدارسات املنتظامت يف مسار  
ومدارس وأنشطة التحفيظ  تعليمي كحلقات 

ممن يتم تقديم منهج تعليمي لهم حضوريًا  
سنوات   3أو عن بعد برشط أن يكون العمر من 

 شهر.  11سنوات و 5وحتى 

 الرصد األول 

 الرصد الثاين 

 الرصد الثالث  

 الرصد الرابع 

 

األرقام الختامية: الرقم  
 األعىل يف الرصد  

 4-1ت
نسبة رضا الدارسات عن  

 الربامج التعليمية 

90% 
 الخرب   -الدمام 

 مراكز إعداد املعلامت 
 الرفيعة  -بقيق 

 قرية العليا  - الرصار 
 وادي املياه  - النعريية 

نسبة الرضا الكلية للدارسات سواء يف  
الحلقات أو املدارس أو األنشطة وأولياء أمور  

 الدارسات لفئة الرباعم والروضات 
املستند وتفتح علامً أن الروابط مدونة يف 

 قبل موعد الرصد بقرابة األسبوعني

 الرصد األول 

 الرصد الثاين 

 الرصد الثالث  

 الرصد الرابع 

 

األرقام الختامية: معدل  
الرصد األول والثاين والثالث 

 والرابع
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 2ت

إتقان الدارسات  
لحفظ القرآن  

الكريم  
 وتجويده 

 1-2ت
نسبة النجاح يف دارسات  

 الجمعية

80% 
 الخرب –الدمام 

 مراكز إعداد املعلامت 
  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 

 قرية العليا 
 وادي املياه  - النعريية 

نسبة النجاح التي تم تحقيقها لجميع الناجحات  
الاليت دخلن واجتزن امتحان القياس أو االختبار  

عن بعد مبختلف الفئات )نظام الحفظ، نظام  
 التلقني، نظام التجويد( 

 االختبارات يف مراكز إعداد املعلامت أو 
طوال العام، وفق الئحة نظام القياس، ونظام  

 االختبارات للمراكز. 

إجاميل عدد الدارسات الاليت 
دخلن القياس ومن نجح  
تراكميًا منذ بداية العام  

 وحتى موعد الرصد 

 

 2-2ت
نسبة الزيادة يف عدد  

املشاركات يف  
 املسابقات املحلية

5% 
 الخرب   -الدمام 

  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 
 قرية العليا 

 وادي املياه  - النعريية 

جميع من شارك يف املسابقة املحلية مثل  
( سواًء  -حفظه الله– )مسابقة امللك سلامن 

قامت اإلدارة أو مكتب اإلرشاف النسايئ أو  
مراكز إعداد املعلامت برعايتهم بهدف 

مساعدتهم عىل الفوز، أو تم استقطابهم  
للمشاركة وتحفيزهم عىل دخول التصفيات  

كنَّ   املحافظة. وسواءً مبارشة عىل مستوى 
من منسوبات الجمعية أو لسن من منسوبات  

 الجمعية.

إجاميل عدد املشاركات  
تراكميًا منذ بداية العام  

   وحتى موعد الرصد

 

ويبدأ املؤرش بعد اإلعالن عن  
 الدورة الجديدة للمسابقة

 4-2ت
نسبة الزيادة يف عدد  

 الحافظات

5% 
 الخرب   -الدمام 

  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 
 العليا قرية 

 وادي املياه  - النعريية 

جميع الحافظات الاليت اجتزن امتحان الحفظة  
يف كامل املصحف، وفق الئحة امتحان 

 الحفظة املعتمدة من الجمعية

إجاميل عدد املجتازين  
واملجتازات تراكميًا منذ بداية  

 العام وحتى موعد الرصد
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 1خ

إبراز الصورة  
الذهنية  

للجمعية لدى  
 املستفيدين

 4-1خ

نسبة الزيادة يف عدد  
املستفيدين 

واملستفيدات من 
الزيارات واللقاءات لعرض 

 مناشط الجمعية.

5% 
 الخرب   -الدمام 

 مراكز إعداد املعلامت 
  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 

 قرية العليا 
 وادي املياه  - النعريية 

الربامج التي تنظمها إدارة أو مكتب اإلرشاف  
بهدف تعريف املجتمع بالتحفيظ النسايئ 

وجهوده وبرامجه. سواًء كانت هذه الربامج  
داخل مقاّر التحفيظ أو من خالل الزيارات ملواقع  

املستفيدين. وسواًء كانت بهدف زيادة أعداد  
الدارسات أو الحث عىل الدعم أو تحسني الصورة  

 الذهنية عن الجمعية أو غريها من األهداف 

ت إجاميل عدد املستفيدا
تراكميًا منذ بداية العام  

 وحتى موعد الرصد 

 2خ

تعظيم نرش  
حفظ كتاب الله  
يف املجتمع 

 به  والعناية

 1-2خ
عدد برامج الجمعية  
 املقدمة للمجتمع 

 الدمام 180
 الخرب 150

 مراكز إعداد املعلامت  15
 بقيق  6
 الرفيعة  20

 الرصار  7
 قرية العليا  7

 النعريية 4
 وادي املياه  4

الربامج التي ال يجب فيها القياس وتعترب جميع 
رديفة للنظم التعليمية األساسية الواجب  

فيها القياس، والتي تقدمها الجمعية 
 للمجتمع عموما طوال العام التعليمي 

تراكميًا  إجاميل عدد الربامج 
منذ بداية العام وحتى موعد 

 الرصد

 2-2خ

عدد املستفيدين  
واملستفيدات من برامج 

الجمعية املقدمة 
 للمجتمع

 الدمام  11.000
 الخرب  10.000

 مراكز إعداد املعلامت  300
 بقيق  150

 الرفيعة  80
 الرصار  200

 قرية العليا  360
 النعريية 200

 وادي املياه  100

جميع املستفيدات الاليت حرضن أو التحقن  
برامج الجمعية الرديفة التي تم تقدميها 

التعليمي، وضابط  للمجتمع طوال العام 
احتسابهم )جميع من حرض فعلياً للربنامج أياً  

 كان نوعه من مختلف األعامر(. 

إجاميل عدد املستفيدات 
منذ بداية العام  تراكميًا 

 وحتى موعد الرصد 
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 1م
زيادة املوارد  
املالية الثابتة  

 وعموماً 
 1-1م

نسبة الزيادة يف املوارد  
 املالية الثابتة وعموماً 

5% 
 الخرب   -الدمام 

 مراكز إعداد املعلامت 

يقصد بها اإليرادات سواًء كانت ثابتة ومؤكد  
 تحقيقها أو عامة

أو تربعات موسمية وغري ثابتة، االستقطاع،  
العضوية، الرسوم الدراسية، املنح الدراسية  

من املؤسسات املانحة، الرشاكات املجتمعية، 
 االستثامر

إجاميل اإليرادات املتحققة 
منذ بداية العام  ميًا تراك

 وحتى موعد الرصد 

 1د

التحسني  
املستمر 
لعمليات  
الجمعية 

وتفعيل التقنية  
 فيها.

 

 1-1د
عدد العمليات التي تم  

 تحسينها

 عمليات لكل إدارة  3
 
 الخرب   -الدمام 

 مراكز إعداد املعلامت 
 الرفيعة  -بقيق 

 قرية العليا  - الرصار 
 وادي املياه  - النعريية 

اإلجراءات التي يتم تحسينها يف  ويقصد بها 
إدارات ومكاتب اإلرشاف أو مراكز إعداد  

املعلامت مام يسهل العمل ويخترص الوقت  
 والجهد ويريح العمالء ويرفع نسبة الرضا

مثال: التسجيل عرب روابط إلكرتونية بدل الحضور  
للمدرسة، استخدام )جوجل درايف( فيام يتم  

العمل   طلبه من املدارس مام يسهل عليهم
 وتعبئة النامذج. 

وغريها، مع مراعاة عدم تكرارها مع العمليات  
 السابقة

إجاميل عدد العمليات  
منذ بداية العام  تراكميًا 

 وحتى موعد الرصد 

 3د
توطني الوظائف 
وتطوير وتأهيل 

 العامالت
 2- 3د

نسبة تحقيق سعودة 
املوظفات العامالت يف  

 الجمعية

95% 
مراكز إعداد  - الخرب   -الدمام 

 املعلامت
  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 

 قرية العليا 
 وادي املياه  - النعريية 

ويقصد به عدد املوظفني السعوديني  
واملوظفات السعوديات العاملني يف  

الجمعية مبختلف الوظائف سواًء كانت وظائف  
دامئة كاملعلامت واإلداريات والحراس يف  

راكز  املدارس، أو تعاقد كاملحارضين يف م
إعداد املعلامت وضابط احتسابه أن يكون  

 سعودي الجنسية

إجاميل النسبة املتحققة 
تراكميًا منذ بداية العام  

 وحتى موعد الرصد 
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 3 - 3د
عدد املوظفات الاليت 

 التحقن بالربامج التدريبية

 الدمام 3000
 الخرب  2500

 مراكز إعداد املعلامت 33
 الرصار - الرفيعة  -بقيق   120

وادي  -النعريية  - قرية العليا 
 املياه

ويقصد به إجاميل عدد املوظفات ممن هن 
عىل رأس العمل وتم تدريبهن بهدف رفع 

 الكفاءة
وضابطها أن تكون ضمن الخطة التدريبية  
املقدمة من اإلدارة وترتبط بالعمل الذي  

 ميارسه وليست برامج تدريبية عامة أو خارجية 
للربامج   ويتم احتسابهم وفق الحضور

التدريبية وإن تكررت الشخصية يف أكرث من  
 برنامج، فيحسب كل مرة كعدد جديد

مثال: موظفة حرضت )دورة تصويب(، ثم 
 2حرضت )دورة طرق تدريس( يحسب 

وال يدخل ضمنها )الربنامج التأهيل( أو  
)الرخصة الفضية للمعلمة( أو )رخصة  

املرشفة( حيث أنها نظام عمل )أي أن  
يهم أمر إلزامي وال يعترب ضمن  الحصول عل

 خطة رفع الكفاءة(. 

إجاميل العدد املتحقق  
تراكميًا منذ بداية العام  

 وحتى موعد الرصد 
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 4 -3د

عدد الساعات التدريبية  
التي حصلت عليها  
-املوظفات )إداري

 تعليمي(

 ساعة، الدمام 328
 ساعة، الخرب 300

ساعة، مراكز إعداد   40
 املعلامت

  -الرفيعة  –بقيق ساعة،  25
 الرصار

وادي  -النعريية   –قرية العليا 
 املياه

ويقصد به إجاميل عدد الساعات التدريبية  
املقدمة للموظفات الاليت عىل رأس العمل  

 بهدف رفع الكفاءة
وضابطها أن تكون ضمن الخطة التدريبية  
املقدمة من اإلدارة وترتبط بالعمل الذي  

 امة أو خارجية متارسه وليست برامج تدريبية ع
وال يدخل ضمنها )الربنامج التأهيل( أو  

)الرخصة الفضية املعلمة( أو )رخصة  
 املرشفة(

حيث أنها نظام عمل )أي أن الحصول عليهم 
 أمر إلزامي وال يعترب ضمن خطة رفع الكفاءة(

وتحسب عدد الساعات بالدورة وليس بعدد من  
 حرضها

  10مثال: دورة مدتها ساعتني وحرضتها 
 دربات، فتحسب ساعتني فقط  مت

إجاميل العدد املتحقق  
تراكميًا منذ بداية العام  

 وحتى موعد الرصد 
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 آلية الرصد  رشح املؤرش  املستهدف  املؤرش  الرمز  الهدف  الرمز 

 4د

تهيئة بيئة عمل  
محفزة  

للموظفات 
الرسميات 

واملتطوعات 
لتحقيق مناشط  

 الجمعية

 1- 4د
نسبة النمو يف عدد  

املتطوعات يف برامج  
 وأنشطة الجمعية

5% 
 الخرب   -الدمام 
 املعلامت مراكز إعداد 

  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 
 قرية العليا 

 وادي املياه  - النعريية 

ويقصد به عدد املوظفات الاليت يعملن يف  
الجمعية ويشرتكن بجهدهن بدون أن يكون  

 لهن مقابل مايل 
ويشمل ذلك املوظفات الاليت لهن عقد مرن  

 أو قرار تعيني ويعملن لفرتات دون أجر مايل 
شارك يف الربامج  أو فرق العمل التي ت

 املؤقتة بدون أن يكون لهن عقد أو قرار تعيني 
وسواًء كن ممن يعملن خالل العام الدرايس  

يف الجمعية أو متطوعات مستجدات من خارج  
 الجمعية

إجاميل العدد املتحقق  
تراكميًا منذ بداية العام  

 وحتى موعد الرصد 

 2-4د
نسبة رضا املوظفات عن  

 بيئة العمل 

90% 
مراكز إعداد   -الخرب  –الدمام 

 املعلامت
  - الرصار -الرفيعة  –بقيق 

 قرية العليا 
 وادي املياه  - النعريية 

نسبة الرضا الكلية للموظفات التابعات لإلدارة  
أو مكتب اإلرشاف، أو مراكز إعداد املعلامت  
علاًم أن الروابط مدونة يف املستند وتفتح 

 األسبوعنيقبل موعد الرصد بقرابة  

 الرصد األول 

 الرصد الثاين 

 الرصد الثالث  

 الرصد الرابع 

 

األرقام الختامية: معدل  
الرصد األول والثاين والثالث 

 والرابع

 


