
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2023اخلطة التشغيلية جلمعية حتفيظ القرآن الكريم يف حمافظة اإلفالج لعام  
 (و بنات   ) بننيـ الشؤون التعليمية   أ  

 م
الهدف  

 االستراتيجي 
 تاريخ التنفيذ المستهدف مؤشر التحقق  البرنامج الهدف التفصيلي 

الميزانية 

 التقديرية

1 

عداد احلافظني أزيادة 

 للقران 

امللتحقني  حبلقات و

 حتفيظ القرآن الكريم  

 وتأهيلهم

القادرين على سرد عداد الطالب أزيادة 

 احملفوظ 

 أيام

 اهلمة 

 

القادرين على سرد الطالب د عد

 احملفوظ

 طالب  300

 و طالبة 

 كل فصل دراسي

 على مدار السنة
 ريال 75000

 التوسع يف احللقات 
هو 

 احلياة

مت سوف نسبة التوسع اليت 

 حتقيقها
 مكفولة مستمر 20%

 جمازين 7 عدد اجملازين جماز زيادة نسبة اجملازين 
على مدار 

 السنة
 ريال 6000

 املشاركة الفاعلة يف املسابقات احمللية

 ) مسابقة أمري الرياض(

إعداد 

 املعلم

سيتم عدد الطالب الذين 

 تأهيلهم
 ريال6000 وقت املسابقة 12

املشاركة يف املسابقات املقامة بني مجيع 

 احللقات واجملمعات واملكاتب
 ريال 30000 وقت املسابقة 1500 عدد الطالب املشاركني سابقوا

باجلوائز املتميزين  حتفيز الطالب 

 واملبالغ النقدية

إىل 

 القمة
 180 عدد الطالب احملفزين

كل فصل 

 دراسي
 ريال10000



 

 

 

 

 

 
 ـ الشؤون التعليمية    أ تابع  

 م
الهدف  

 االستراتيجي 
 تاريخ التنفيذ المستهدف مؤشر التحقق  البرنامج  الهدف التفصيلي 

الميزانية  

 التقديرية 

2 

جودة 

املخرجات 

تطبيق طرق ب

مبتكرة يف 

تعليم القرآن 

حفظا الكريم 

 وتالوة

  للقرآنتعليم النشء القراءة 

 التبيان

القاعدة و

 النورانية

نسبة امللتحقني 

 بالربنامج بشكل سنوي

طالب و  100

 طالبة
 ريال13.0000 طوال العام الدراسي

 أساليب التدريس يف احللقات تنوع
احللقة 

 النموذجية

 ساليباألعدد 

طرق التدريس و 

 املستخدمة

 من املعلمني  50%

 و املعلمات
 000 مستمر

 بناء ب والتأهيل للمعلمنيالتدري
 عدد الربامج 

أو الدعوة  قامتهاإسيتم اليت 

 للمشاركة فيها
 ريال 10000 بشكل دوري برامج 8

إعداد خطة حفظ مرنة حسب قدرات 

 الطالب 
 هذه سبيلي

مدى مالئمة اخلطة 

 لقدرات الطالب 
 0000 طوال العام الدراسي 100%

3 

تطوير البنية 

التحتية 

للتجهيزات 

املستخدمة يف 

عملية 

حتفيظ 

 القرآن 

 الطالب للمعلمني و إثرائية ات لقاء
يوم ترويح 

 عن النفس

 ةعدد القاءات الرتفيهي

 تنفيذهاسيتم اليت 

لقاءات  12

 ترفهيه
 ريال 24000 فصل دراسيكل 

 احللقات القرآنية حتسني مقر وبيئة 

 كافة االحتياجاتالعمل على توفري و

 بيئة

 جاذبة

 اجملمعات عدد 

سوف يتم اليت و الدور 

 حتسينها 

نسبة توفر األجهزة و

 اللوحية

من  %50توفري 

 األجهزة اللوحية
 ريال 25000 مستمر



 

 

 العالقات العامة و اإلعالم   ب  ـ 
اهلدف   م

امليزانية   تاريخ التنفيذ  املستهدف مؤشر التحقق  الربنامج اهلدف التفصيلي  االسرتاتيجي
 التقديرية 

4 

تفعيل دور 

االعالم للتعرف 

بأنشطة 

اجلمعية و زيادة 

تواجدها يف 

 اجملتمع

 إقامة أركان تعريفية للجمعية 
تعرف  

 علي
التعريفية عدد األركان   

في  ركن تعريفي
 المجمعات  

لاير 6000 ابريل   

أيام عالمية  9 نسبة تفاعل األيام العالمية  تفاعل  تفعيل اإليام العالمية في مواقع التواصل االجتماعي  
في تاريخ اليوم  

 العالمي
000 

إعالمية لربط الناس   تقديم برامج توعوية و حمالت 
 بالقرآن 

 ألجلكم
عدد الحمالت و البرامج  

ستنفذ التي    
حمالت   4

 اعالمية

فبراير ـ ابريل   
ـ يونيو  ـ  

 يوليو 
لاير 800  

إبراز الجمعية و منجزاتها إعالمياً في ) مواقع التواصل  
 ـ الحمالت  ـ التقارير ( 

 انجازاتي 
عدد مرات الظهور 

إلبراز منجزات  اإلعالمي 
 الجمعية 

مرات ظهور  4
 إعالمي

 000 مستمر

استثمار األماكن البارزة في التعريف بالجمعية ) الطرق  
 العامة ـ المساجد  ـ شاشات الطرق (

 ابرزني 
عدد اإلمكان المستعملة  

 للتعريف بالجمعية 
لاير 2000 مستمر 2  

تفعيل منصات التواصل االجتماعي و زيادة اعداد  
من خالل مسابقات   المتابعة في منصة تويتر  

 
 عدد المتابعين في تويتر  مسابقة  

الوصول إلى  
الف متابع  10  

لاير  5000 مستمر  

اعداد   تفعيل منصات التواصل االجتماعي و زيادة 
 المتابعة في منصة سناب شات 

  الجمعية
بلغة 
 األرقام

عدد المشاركين و نسبة 
المشاهدة في منصة سناب  

 شات 

  300زيادة 
 مشترك جديد 

 000 مستمر

تفعيل منصات التواصل االجتماعي و زيادة أعداد  
 المشاهدات في منصة اليوتيوب

  الجمعية
بلغة 
 األرقام

عدد المشاهدين في منصة 
 اليوتيوب 

مشاهدة 2000  0000 مستمر 

 انتماء  عقد لقاءات و شراكات إعالمية
عدد اللقاءات و الشراكات  

 اإلعالمية المنفذة
لقاء و شراكة  1 لاير 5000 ابريل ـ نوفمبر    

بناء عالقات مع الجهات الحكومية و القطاع الخاص و  
 القطاع الغير ربحي 

شركاء 
 النجاح 

  سوف   عدد العالقات التي
ا تنفيذهيتم   

 000 مستمر عالقتين 



 

 

 

 

 ج ـ الشؤون اإلدارية  

اهلدف   م
امليزانية   تاريخ التنفيذ  املستهدف مؤشر التحقق  الربنامج اهلدف التفصيلي  االسرتاتيجي

 التقديرية 
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تأهيل 
 وتطوير

الكوادر 

 التعليمية

 و اإلدارية  

 و

تفعيل أنظمة 

 اجلودة

 و التميز 

املؤسسي 

 باجلمعية

 

 لاير 40000 يونيو ـ  يوليو  % 90 نسبة التحسين لمقر الجمعية  بيئة  جاذبة  تحسين مقر بيئة العمل ) الجمعية (

 000 شهري  لقاء 10 ستنفذعدد اللقاءات الدورية التي   لقاءات  لقاءات دورية في مجال العمل لمنسوبي الجمعية

 لقاءات ترفيهية لمنسوبي  
 و منسوبات الجمعية موظفين / متطوعين

لقاءات  
 احبه 

 000 كل ثالثة اشهر  لقاء 4 ستنفذالتي  ةعدد القاءات الترفيهي 

 لاير 10000 مستمر دورات تدريبية 5 ستنفذعدد البرامج التدريبية التي  مؤهل  التدريب و التأهيل للموظفين و الموظفات 

جائزة   زيادة كفاءة و تميز العاملين 
 التميز 

 لاير 6000 شهري  فائزين 6 عدد الفائزين بجوائز التميز

 لاير  10000 مستمر % 97 نسبة التقييم ملتزم تحقيق متطلبات الحوكمة وفق أعلى المعايير 

 

 

 



 

 

 

 

 تنمية املوارد املالية د ـ  قسم 
 

  الهدف م
اتيج     االستر

التحقق  مؤشر البرنامج   التفصيلي الهدف    
التاريخ  المستهدف 

 المتوقع 
الميزانية  

 التقديرية 

6 

 
 

 
حتقيق االستدامة 

 املالية للجمعية

 سوقني  إقامة حمالت تسويقية لزيادة الموارد المالية 
  عدد الحمالت التسويقية التي

تم اقامتها ي سوف    
حمالت تسويقية  4  

يناير    

ابريل   

يوليو  

 اكتوبر 

ـــــ   ـــــــــــــــــــــــ

 الملف التسويقي    رفع المشاريع التسويقية للمؤسسات المانحة
  عدد المشاريع التسويقية التي 

تم الرفع بها سوف ي  
مشروع  20  

مستمر  

 طوال العام 
10000 

 بارك مالك  زيادة نسبة االستقطاع الشهري 
نسبة اإليراد المتحقق عن  

العام طريق المستقطعين خالل   
اير  50.000  

مستمر  

 طوال العام 
ــ   ـــــ

     زيادة إيرادات االوقاف 
 وقف 

تم  سوف يالتي   اإليرادات

تحصيلها خالل العام من  

  األوقاف 

اير  50.000  

يناير   

ابريل  

 يوليو 

000 



 

 

 
 
 
 
 

  الهدف م
اتيج     االستر

التحقق  مؤشر البرنامج   التفصيلي الهدف    
التاريخ  المستهدف 

 المتوقع 
الميزانية  

 التقديرية 

 جسور التواصل  للجمعية  المانحة  المؤسسات زيارة 
 

   
سوف  عدد المؤسسات التر

تم زيارتهاي  
مؤسسات مانحة   10  0000 سنوي  

تابع ــ  حتقيق 

االستدامة املالية 

  للجمعية

 
 رفع عائد المؤسسات المانحة 

 جسور التواصل 
 سوف  عدد المبلغ الذي

تم جمعه من دعم ي
 المؤسسات المانحة 

الف اير  300  

مستمر  

طوال 

 العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ائح    ريال من مختف شر
عي    جمع مليون  المتت 

  مدينة الرياض 
 
 لبناء وقف النور ف

 وقف النور 
  
عات التر تم  سوف ي التت 

 تحصيلها 
 مليون ريال  2

 ابريل
 و يوليو   

0000 

عي   عت  القنوات   يحة المتت  توسيع شر
  
ون    ) المتجر اإللكتر

ون   (   اإللكتر
 متجر الجمعية 

ع عت  القنوات   نسبة التت 
ونية كل عام   اإللكتر

وع ثابت     رفع مشر
 
ف

 المتجر 

ابريل   
يوليو   
 نوفمت  

00000 

عي   عت   القنوات   يحة المتت  توسيع شر
وني  ) رسائل   ةاإللكتر
   )SMS 

 ادعم جمعيتكم 
ع عت  القنوات   نسبة التت 

ونية كل عام   اإللكتر
االف   5تحقيق عائد  
 ريال 

يناير ـ  
ابريل  ـ  
يوليو ـ  
 نوفمت  

0000 

عي   عت  القنوات   يحة المتت  توسيع شر
  ) منصة إحسان   ( 

 
ون  اإللكتر

ع بإحسان  تت 
ع عت  القنوات   نسبة التت 

ونية كل عام   اإللكتر

  المنصة  
 
التسجيل ف

وتقديم المستندات  
 ورفع المشاريــــع 

 0000 مستمر

عي   عت  القنوات   يحة المتت  توسيع شر
ع    (    ) منصة تت 

ون   اإللكتر
  
 وقف 

ع عت  القنوات   نسبة التت 
ونية كل عام   اإللكتر

الف   200تحقيق عائد  
 ريال 

يناير ابريل  
يوليو  
 ديسمت  

 ــــــــــــــــــــــــــــ 



 

 

 
 
 
 

 ه  ـ العمل التطوعي    

امليزانية   تاريخ التنفيذ  املستهدف مؤشر التحقق  الربنامج التفصيلي اهلدف  اهلدف االسرتاتيجي  م
 التقديرية 

7 

 استقطاب  
و تمكين و تأهيل 

المتطوعين  في أنشطة  
 الجمعية 

 

تفعيل المنصة الوطنية  
 للعمل التطوعي

المنصة الوطنية للعمل  
 التطوعي 

تقديم الفرص التطوعية من  
خالل المنصة الوطنية للعمل  

 التطوعي 

  فرصة تطوعية  20
 في العام  

 000 مستمر

 تكريم المتطوعين  
 و المتطوعات 

 جائز الجمعية للعمل التطوعي 
عدد المتطوعين و المتطوعات  

 تم تكريمهم سوف ي  الذين 
  متطوع 20

 ومتطوعة 
 لاير 13000 ديسمبر

 عطاء ال ينضب  التعرف بالتطوع أهميته 
و    عدد المنشورات و اللقاءات

الدورات في التعريف بالعمل  
 التطوعي و أهميته 

 منشور10
 و احد لقاء 

 000 مستمر

تدشين وحدة التطوع وفق  
 المعيار الوطني )إدامة ( 

 وحدة التطوع 
إنشاء وحدة التطوع وفقا للمعيار  

 الوطني ( إدامة ( 
 لاير 25000 نوفمبر ـ ديسمبر  مقر واحد للوحدة  

مبادرة سفراء و سفيرات  
حافظ للعمل التطوعي تحت  

شعار )أتطوع لخدمة  
 القرآن الكريم ( 

 سفير التطوع 
عدد السفراء المتطوعين و عدد  

 السفيرات المتطوعات 
  مستمر 20

 

 

 

 


