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  المحتویات 

  الصفحة   ى المحتو 

  ٤     مقدمة

  ٥  الملخص التنف'ذي 

ات'ج'ة    ٩  ف:9ق الخطة االس34

  ١٠  عامة  األول: نظرةالفصل 

  ١١   مع'ة جKلمة رئIس مجلس إدارة ال §

Q  تحف'ظ القرآنجمع'ة لمحة عامة عن   §
RS 9م:U١٢  محافظة األفالج  ال  

  ١٦  هدفة الفئة المست §

Q آ لقر مع'ة تحف'ظ اجظ'[Q لاله'\ل التن  §
RS 9م:U١٧  االفالج  محافظة ن ال  

ات'Qà أهم'ة  §   ١٨    التخط'ط االس34

 : Q
Rdات'ج'ةالفصل الثا   ٢١  منهج'ة إعداد الخطة االس34

  ٢١  مرحلة التمه'دfة ال §

  ٢٥  ) البmئة الداخل'ة والخارج'ة  ال:kاQj (تحل'ل تحل'لالمصفوفة  §

  ٢٧  ص'اغة النتائج واعتماد الخطة   §

  ٢٨  ات'ج'ة ة االس34 لث: وث'قة الخطالثا  الفصل

ات'ج'ة مصطلحات الخطة  §   ٢٩  االس34

Q آ لقر مع'ة تحف'ظ اج رؤ9ة §
RS 9م:U٣٠  االفالج  محافظة ن ال  

Q آ لقر مع'ة تحف'ظ اج  رسالة §
RS 9م:U٣٠  االفالج  محافظة ن ال  

Q آ لقر مع'ة تحف'ظ ا ج ل  المحور9ة الق'م  §
RS 9م:U٣١  االفالج  محافظة ن ال  

ات'ج'ة منطلقات الخطة اال  §   ٣١  س34

ات'ج'ة داف األه §   ٣٢  االس34

  ٣٣  شغ'ل'ة الخطة الx بع: الراالفصل 

§ x٣٤  شغ'ل'ة مصطلحات الخطة ال  

  ٣٥  شغ'ل'ةلخطة الxا §

ا §   ٥٠  مخاطر ال دارةإ ت'ج'ةاس34

  ٥٥  المتا{عة والتقي'م  §
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  : مقدمة 
الع/<=ة  6ة لرؤ5ة ال44(> ة ل%2قالهادف$د ال%9$5/5ة ال-اع4ة لل7ه – ال45/6ة ل12$م%+ا ال/ش(-ة ت+ف()ًا لل%$جهات 

، إج/اء ع4ل=ة ت9$5/ شاملة  األفالج فيفي م2افJة  جI4=ة تG=H2 الق/آن الF5/6  ، ش/عE  ٢٠٣٠الAع$د@ة  

  N7امًا مع خ9ة وزارةب%2-ی-  وذلA4$حة، انU ل=ةVق%A5ة  خ9ة م/WXة  ال4$ارد ال=Yوال%+4=ة االج%4ا Nوذل ،

 $U اع ال%[9=\ االس%/ات=7يXإ5ل ال4-` _إت -+%A4ض4=ة وم$ لعلى ن%ائج  ال $ =Y .ة 

ال4  ال%$جه  ه)ا  مع  ال%9$رات واتAاقا   jی$اك  l(ال _A4%̀$    ال4عاص/ة،  ال%+4$5ةال%ق+=ة    42$د،  واالرتقاء 

I4=ة  7ل  االس%/ات=7=ة، تF إع-اد ال[9ة   وحفJًا وت-ب/ًا وع4الً خ-مة للق/آن الF5/6 ت/ت(الً   الI47=ة،  م[/جات 

  G=H2ال6الق/ ت خ-مة    Aام=ة لا رسال%ها  I47=ةال  ل%nدl  قادمة،لا  ر<عاأل  ت ااألفالج للA+$   افJةي مF5/ 2 فآن 

F5/6للق/آن ال  XA4ة ال، ووف> ما ق/رته وتق/ هاه-افأل   اً حJات  ه أنAسn4ع$د@ةال  ال44ل6ة في[(/5ة  الAع/<=ة ال  .

عل=4ة  %السال(j  -ام األ%[ اسال%ق+ي، و في مAای/ة ال%9$ر    االس%/ات=7=ة  وق- تq4ل اله-ف األساسي مp ال[9ة 

  . لI47=ةالW+4$دة له-اف ألتr2=قًا ل ،ًا وع4الً  وت-ب/  وحفJاً ت/ت(الً ن الF5/6 آ / ل=F القعة في تر $ 9%ال4

خ9ة   وضع  الق/   I4=ة7ل  ت=7=ةا / اس%و5أتي   G=H2ت  F5/6ال األفالج  آن  م2افJة  ت$جه  في  س=اق    وزارة في 

الءم %لA4%قVلي، ال)l یا  \=سل$ب العل4ي لل%[9، ن2$ إرساء ق$اع- األوال%+4=ة االج%4اY=ة  ال4$ارد الWX/5ة

ال24لي،وت9لعات   ی/تقي  ح-اوu  ال74%4ع  شامل  تغ((/  الث  عال   [(/l _الع4ل  مA%$5ات  عل   =ةإلى  ى  قادرة 

واالس%عانة    I47=ةالعامل(p في ال  ف/5> مp.  وت+ف()ًا له)ه ال%$جهات، فق- تF ت1W(ل  ت ال74%4عااح%=اجتلV=ة  

 ww]%4ال األسات)ة   xعXاالس( ب ال%[9=\  في   p % / جامع _ف/ع  اات=7ي  بp    م(/ألة  الع5yس9ام   -Vعy    في

Jعا اس%/ات=7=ةع+ى ب$ضع خ9ة @ األفالج،ة م2اف p٢٠٢١م  للف%/ة م،Fم٢٠٢٥وح%ى عام   ـ .  
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  : الملخص التنفیذي 
الF5/6  تع+ى   الق/آن   G=H2ت االفالج  جI4=ة  م2افJة  وحف  نWأتها  م+) في  تالوة   F5/6ال الق/آن   F=ب%عل J  ًا

̀   اءتقر لال  جاه-ةً   I47=ةال  وتAعى  ،وت7$5-اً  $%A4_  اً   ارج=ةل[وا  ال-اخل=ة  |فاءتهاy5yاالس%/ات=7ي   لل%$جه  تع  

وال%+4=ة االج%4اY=ة الع4ل   رؤ5%ها   وت9$5/   ت2-ی{   إلى  I4=ةل7ل  االس%/ات=7=ة   ال[9ة  -فهت  لN،) ل.  ل$زارة 

6ة  4لال4  فيآن الF5/6  ق/ في تعل=F ال  رائ-ة  ةخ(/n4|   5سAة  I47=ةال  وضع   وتp)A2   و~=4ها  وأه-افها  ورسال%ها

  . م2افJة األفالج _wفة خاصةفي ة و ع/<=ة الAع$د@ة _wفة عام ال

،Nل(فق-  ل  Fاع  ال[9ة  إع-اد   تXللا"  م+ه7=ة  _إت)لي  %2لVق%A4ح({   ،ال  p46ق-رتها   في  ال4+ه7=ة  ه)ه  أه4=ة  ت  

  اق-رته  و|)لN  ل�عف،او   الق$ة  نقا�  2-ی- %ل  ال)ات=ة  وق-رتها  |فاءتها،  ح({   مp"  ال-اخل=ة  الV(�ة"  ت2ل(ل  على

  ب(p  وال%6امل ال%+اس> إح-اث  ن2$  سI=اً  ال24%4لة، 2-@ات وال% الف/ص  اء%ق/ الس" ال[ارج=ة الV(�ة" ت2ل(ل على

ال44ل6ة    رؤ5ة  ض$ء  في  االس%/ات=7=ة  وأه-افها  الA4%قVل=ة  رؤ5%ها  وت2ق(>  اس%/ات=7(%ها  ل%+ف()   9Wةناأل   =ع4ج

٢٠٣٠ .  

  لل4عای(/   وفقاً   ةاالس%/ات=7=  الق/ارات   الت[اذ   =Fلس  _أساس   @4-نا  VليA%قال4  ال%2ل(ل  نفإ  Nلذ   على  عالوة

  لل%ع/ف   ال/اهp  لل$ضع مفwل  ب%2ل(ل  یV-أ  l) ال  =7ياالس%/ات   لل%[9=\   أساس=اً   م-خالً -  @ع  و<ال%الي  ،ال24-دة

  على   إع-ادها   في  I4=ة 7لل  االس%/ات=7=ة  ال[9ة  اع%4-ت   وق-   وال%2-@ات،  والف/ص   وال�عف  الق$ة  نقا�   على

إدارة    األU/اف  ه)ه  ضE4   _2({   ال4ع+=ة،  لألU/اف  ار|ةW4ال  قاع-ة  ت$س=ع  �م7ل  الI47=ة أع�اء 

 في   م%[ww$ن   أ@�اً   للW4ار|ة  دعي  وق-   ،ال74%4ع ال24لي  عp  ل(pمq4  إلى  إضافة  ،I47=ةالعامل(p _الو 

والy)4%  ال/5اد ت2ق(>  "  في  تq4%ل   ة= I4لل7  م)٢٠٢١(مA%قVل=ة  رؤ5ة  وضع  ثF.  االس%/ات=7=ة  ال[9\  إع-اد  ة 
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تع4ل الI47=ة   "ح$ل    24$ر ت%|4ا أن رسالة الI47=ة  ،    "  وت-ب/ًا وع4الً   F الق/آن الF5/6 تالوة وحفJاً عل=ت  في

لال[ في2% (/5ة   F5/6ال الق/ان   G=H   ًاJوحف تالوة   F5/6ال الق/آن   F=تعل على  األفالج  ش/ائح    م2افJة  ل47=ع 

  . " y)4ة%م ات تعل=4=ة وuدار5ةل=4=ة م%9$رة و|فاءعال74%4ع مp خالل ب/امج ت 

  : ال&ال,ة  ت,8,ةاالس&9ا األه1اف وت1Gی1

ادة أعداد )ز و  ،٪٥٠ز)ادة أعداد امللتحق5ن بحلقات تحفيظ القرآن الكر)م ب%سبة  -١

  . ٪٦٠اA@افظ5ن املتقن5ن للقرآن الكر)م ب%سبة 

  تجو)د اNOرجات وتطبيق طرق مبتكرة F GHعليم القرآن الكر)م -٢
ً
  .تالوة وحفظا

  . يم القرآن الكر)مFعليات تجW5Xات املستخدمة GH عملال ب%ية التحتية و ر التطو) -٣

  . تحقيق االستدامة املالية ل]Zمعية -٤

   .اXZAات ذات العالقة  bات معبناء واس`ثمار الشرا -٥

٦-   defاملؤس W5ودة والتمZAيل وتطو)ر الكوادر التعليمية واإلدار)ة وتفعيل أنظمة اkتأ

 . باZAمعية

  .ج اZAمعية وز)ادة تواجدkا GH اZOتمعلتعر)ف بأoشطة وnرام تفعيل دور اإلعالم ل -٧

٨-  oأ GH يل املتطوع5نkاستقطاب وتمك5ن وتأAشطة اZ عية م . 

 

تF    اس%/ات=7ي  ه-ف  ل6لف  و<ال%الي  I47=ةال  ورسالة  رؤ5ة  س=2ق>  الAا_قة  س%/ات=7=ةاال  األه-اف  ت2-ی-   إن

 اله-ف  (>ت2ق   على  م47$عها  في  لتع4  ال%ي  ءاألدا   /ات ومnش  واألن9Wة  الX4ادرات   مp  ع-دٌ وضع  

   .إل=ه  ت+%4ي ال)l االس%/ات=7ي
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Eةال  وح/ص=I47   لع-د  وفقا  هااس%/ات=7(%   إع-اد  على  pال%ي  وال�$ا_\  ال4عای(/  م   p4ت�  

  4%$س\لا  ال4-`  على  أه-افها  ت2ق(>  ت�p4   |4ا   ومW/وعاتها،  أن9W%ها  وت$اف>  ال[9ة   ت6امل

  تw$ر  رسF  في،  ال/اهpضع  ال$   دراسة  ن%ائج  مp   ةاالس%فاد  Fت   فإنه  Nل ذ  إلى  إضافة  وال9$5ل،

  األه-اف   ه)ه  ت2ق>  ال%ي   ادراتX4 ال  وضع  تF  ثF   ومI4  ، p=ة ل7 ل  ات=7=ة االس%/   لل[9ة   ش4$لي

pار5ع  خالل  مWم2-دة،  م  Fغ(ل=ة    ع4ل  خ9ة  وضع  ثWوع   ل6لت/Wال[9ة  ه)ه  ته-ف  |4ا .  م  

̀  على I47=ةال VلمA%ق رسF إلى   ).  م٢٠٢٥ -٢٠٢١( دمةقاالر<ع ألا األع$ام م-

  :الP;ة ب&Mف>N 3ن عM>ال= الK9Lاء

jعــــ-د جهــــ$د ت�ــــاف/ ةال[9ــــ  ت%�ــــ4+ها ال%ــــي ســــ%/ات=7=ةالا األهــــ-اف ت2ق(ــــ> ی%9لــــ pمــــ 

 ت2-یــ- و145ــp ،فــي األفــالج  جI4=ة تG=H2 الق/آن ال6ــ/F5  مع  وتعاونها  والW/ائح  الn4سAات

  :يلی  �=4ا  w/ال2  ال  الq4ال  سV(ل على ةwل2 ال4  أص2اب األU/اف

 .في األفالجالG= F5/6 الق/آن تI47_H2=ة  لعالقة ذات ا ال7هات §

§ p)ع/V%4وال p)2ال4ان. 

 الA4%ف(-ون. §

 على محافظة األفالج  لكریم في  جمعیة تحفیظ القرآن ا ل  االستراتیجیة  الخطة  داإعداحل  نلخص مرو

  :  التالي  لنحوا
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  : األولى ال=9حلة

  :  یلي ما وت�E+4  لف14الف/5> لا قVل مp 9ةلل[ األول=ة الA4$دة إع-اد  ةم/حل وهي

 . ال[ارج=ةو  ال-اخل=ة الp)%�)V (لل2ت ·

  ب(�ة ل%2ل(ل ع4ل ورش وعق-  ت+F=J _7انj   =7=ةات/ %االس افاأله-  وت2-ی-  وال/سالة، ال/ؤ5ة، اق%/اح ·

  .SWOT Analysis)( وال[ارج=ة ال-اخل=ة الI47=ة

  : الSان,ة ال=9حلة

  من   األولیة   مسودةلا  حوتنقی   إثراء  إلى  ةادفالھ  حظات الوالم  صیات والتو  المقترحات   رصد   على  كزت وتر

  من   الداخلي  المجتمع  إشراك  تضمنت   يالت   ات،یوالفعال  األنشطة   من  مجموعة  خالل  من  االستراتیجیة  الخطة

إدا  الجمعیة  فيالعاملین    على  عرضھا  خالل   من   جمعیة ال  منسوبي  مجلس  وعلى  الوكیاناتھا    ،جمعیةرة 

  . جتماعیة االالعمل والتنمیة  ارةزول  تیجیةرااالست  ةخطال على   واالطالع

    : الSالSة ال=9حلة

  المستفیضة   للمناقشة   الشركاء  من   العدید   وة عد   تم   حیث   الخطة،   مراجعة في    اءالشرك  آراء   استقصاء   تضمنت 

  بشكل   والمقترحات   اراألفك  تداول   فیھا   تم   عمل   ورش  عقدت   حیث   حولھا،   المالحظات   وإبداء  للخطة،

المحا   تبار،ع اال  بعین  ین آخذ   قیق،د و  موضوعي  المحليجتمتیاجات    المجتمعیین   الشركاء  ومرئیات   ،ع 

  . الخطة تنفیذ   في اعمین الد 

    :9ا7عة لا  ال=9حلة

  التنفیذ   وجھات   ومستویات   والمھام   ولیات، ؤ المس  تحدید :  وتتضمن   والزمنیة،   التنفیذیة  الخطة   بوضع   وتتعلق 

  . للتطبیق الالزمة الزمنیة  والفترة اءاألد  ومؤشرات 
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لخطة االستراتیجیة ق افری  
 

  الVفة   ال=/=ى الU3,في   االسT  م
  فY:9 لرئ,Z ا  رئ,Z م8لZ اإلدارة  آل ع&>A  Yع1D ال9ح=بA إس=اع>ل   ١
٢  =P1 ال<D1 اإلله عD9ف ال=الي   ,/ة عL=ال   Z,نائ[ ال9ئ  
٣  1=Gم  A1 هللابD9  عL`9ف  الLون ال&عل,=,ة  مaL3اً   الbع  
٤   T,d9عانإب9اPفه1 ال Aب   fN<فM&ع  ال=1ی9 الb ً3ا  
  اً ع3b   ال38دة  م/aول ق/T  أل أوح>1 مع8[ بA م/ف9   ٥

  

 
مراجعةإشراف و  

محمود محمد سلیم صالح األستاذ الدكتور/  

  ل1راسات اإلن/ان,ة في األفالج ل3م واعل,ة ا6ل7 س&اذاأل
    3دةم/اع1 الع=>1 لل&;9:3 وال8

 Cع1D العC:م>9 س;ام بA  األعة جام
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األول الفصل    

 

 نظرة عامة 
 
 

 .یة الجمعدارة  إ  یس مجلس كلمة رئ -
ــن  - ــة ع ــة عام ــة جمعلمح ــی ــرآنتحف ــریم  یظ الق فــي الك

 .األفالج
 .معیة للج  الھیكل التنظیمي -
   .يتراتیجسالتخطیط اال  أھمیة  -
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  :معیة ج كلمة رئیس مجلس إدارة ال 
االس%/  ال%[9=\  ال@1Wل  الفات=7ي  ل+7اح  ع4$د  الyاو5ة  وح7/   l/ق  lوت2ق(>  أ خال مnسAة   pم ل  رؤ5%ها 

ال4  إلى  $ص$لال فاعل=ة  %Aالف�ات   /qأك_ وتودی+ام=ه-فة  للA4%ف(- 1=ة  ال[-مات  أف�ل   F@-قpح({  ی   إن ، 

ض2ة وثاب%ه _ع(-ا عp الغ4$ض والعW$ائ=ة خاصة إذا او _[9ى    /ج$ال%[9=\ @7عل+ا نA(/ ن2$ اله-ف ال4

  اء.  |/ والW ،24ليوال74%4ع ال ،والA4%ف(-یp ،العامل(pل6افة  ومفه$ماً  ومفwالً  واض2اً ت[9=9+ا ن كا

̀ @q4ل    /ات=7يس% 9=\ االال%[  نإ $wاع- _فاعل=ة على ت9$5/ الع4ل  ل-` ال47=ع  أه4=ة قA@ })اء    ح+Vال

ورفعة شأنها،  I47=ةال جل ال+ه$ض _ت ال�/ور5ة وال+J/ة ال4W$ل=ة مp أل4هارااو [V/ات  والوام%الك األدوات  

ع-اد جه$دًا م�+=ة إل   اً ر 1$ مW/ات=7=ة  % [9ة االس<)ل ف/5> ال، و =ةنw_ /)A$رة عW$ائ ألن+ا ب-ون ال%[9=\  

االفالج  س%/ات=7=ةاال[9ة  ال في م2افJة   F5/6ال الق/آن   G=H2ت تF  و   ، لI47=ة  ذات   ورسالة 5ة  رؤ   وضعق- 

  تعV/ أه-اف اس%/ات=7=ة    |4ا تF وضع  ،  الI47=ةأنWأت  مp أجلها    ه-اف ال%ياألعp    @عV/  ت$جه واضح 

م _ه مp جه-  6ل ما تF الr=ا نn|- على دع4+ا ل    ،ةإدار |74ل�    pون2 7ي،  ارl االس%/ات=الد / اعp روح الف6

ونn|-    ب+اء، ال7ه-  ه)ا  أن ن1W/ |ل مp شارك في  @Aع+ا إال  ولp  لاyام+ا  ال%وال  ال[9ة  ه)ه  _إن7اح  %ام 

   .على أك4ل وجه إن شاء هللاو في ال4-ة الyم+=ة ال24-دة،  ن-خ/ أl جه- أو دعF في ت+ف()ها

                                                                                       Y<&إس=اع>ل الع  
  رئ,Z م8لZ اإلدارة                                                                                   
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  :األفالجمGافmة  في=l,ة تj,kG الق9آن الT:9h ج عA  ل=Gة عامة 

اب هللا  ة |%خ-م  نع4ة وuن|ل    وأصل  ومع/فة،لF  ع  ة ج4عاء، ومw-ر |لW/5للX (/  ع ال[ $ ی+F5/  Vالق/آن ال6

مp    وجل_1%اب هللا عy  ه%4ام  uن االو  ض تعل4اً  وتعل=4ًا ودع4ًا ش/ف ل6ل مAلI@ F=� على وجه ه)ه األر 

ال7ه$د   على  ال4اضي  في  @ع4%-  |ان  تعل=4ه  _4+9قةح({  ال4ق  األفالج،  الف/د@ة  |ان    ة ئ4 ألوا$ن  /ئح({ 

_ال2لقات األفالج تyخ/    و|انE   ،تعالى  هq| F(/ مp حفJة |%اب هللاعلى أی-ی  ت[/ج   وق-  ور |V(/ب-   م$ن @ق$ 

  ٠في الV($ت الA4اج- و  في

الق-@F |ان    هـ  ١٣٨٦  امع  فيو   ال7امع  ل(لى و م+ها حلقات في  الF5/6 في  الق/آن   F=ل%عل أ~=E4 حلقات 

و في عام  ،  رح4ه هللان  4ا عy5y بp سp2 عV- الال/حp4 ب عV-    الW=خ  ك@W/ف عل(ها القاضي _ال4124ة آن)ا

خ4� س+$ات  ت  س%4/ ل(لى و ا ت لG=H2% الق/آن الF5/6 _7امع أن� بp مالN بت6$نE ثالث حلقا  هـ  ١٤٠٤

 أن ال/�Xة في تأس=� ج4اعة خ(/5ة لG=H2% الق/آن الF5/6 �لE ف6/ة ت/اود أهل ال[(/ مU pلXة العلF إال  ٠

Jالل4ا ت$ل=ه  وام%-ادًا   جاألفال  ةفي م2افVا ا  د ه)ه ال pها مA=تأس (+ار|ة مX4اله ل  y1%اب هللا ع_ /)V64ام ال%

ال4$افقة   فق- ص-رت  و<2فJ%ه   ال47  هـ١٥/٨/١٤١٣في    وجل  إنWاء  الق/آن  على   G=H2%ل ال[(/5ة  اعة 

    ـ  ه٨/١٤١٥/ ٧الF5/6   في 

ل وعال  ج  %اب هللا ی+هل$ن مp |   لق/آن الF5/6اتG=H2    إلى حل>   وال9الXات ال�4ات مp ال9الب    ت%$اف-   وال($م

 Fوال4ع/فةالعل J%A5الل آ@اته ال45/6ة   ل$ن وJ_ت/<=ًة صال2ًة   ٠ Fنافعًة،ی/<(ه  Fخ(/ل على | و425له.  
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 Zةم8ل,l=8ال:   

  �وال4علp)4    الI47=ة ع-داإدارة  @�F م7ل  p)5$>/%ال  p)ف/W4ال واألسات)ة  الW4ا@خ  الف�(لة  أص2اب   pم

  .وأع�اءات ال+Aائ=ة لقل2-وق ومnAول اp للw+ه وأم( � ونائXمp رئ= م1$ن 

     :,ةال&عل,=الaLون 

%4اعات ال-ور5ة معهF  الA4اج- وعق- االجي  ف  /ا�=ة5> ال5yارات اإلش _4%ا_عة س(/ ال2لقات عU p/   وتع+ي 

F@-ة    وتق=V5وال%يال-ورات ال%-ر  =I47معل4ي ال2لقات ح({ ی$ج- ل-` ال $̀%A4_ و<لغ   ا4لمع  )٣٧(ة  ت/قى  

F5/6  تق-@F ع-ة دورات في U/ق ت-ر5� الق/آن ال وق- تF) ١٠٠٠(ب أكq/ مp الال9  وع-د )٤٤(ل2ل> ع-د ا

  .ج-ةم/|y الف/قان ل%عل=F الق/آن _24افJة +$ران=ة _ال%عاون مع ة القاع- � الو ال%7$5- وU/ق ت-ر5

   :الGلقات الM/ائ,ة

pة _ف%ح الع-ی- م=I47إدارة ال Eال+ال-ور    قامA ج4=ع م/ ئ=ة في  اyة2اف ال4  وق/̀   اكJ  _ 2 حلقات    ({ ت6$ن

wوحلقات خاصة _األمهات  وحلقات غار خاصة _ال  l$انqال $̀%A4ف$ق  ف4ا وال7امعيخاصة _ال   

مp خالل ال5yارات اإلش/ا�=ة    وم%ا_ع%هاال+Aائ=ة ال%ا_عة للI47=ة اإلش/اف على ه)ه ال-ور    الI47=ة  وت%$لى

بلغ ع-د ال-ور   - قو الF5/6  الق/آن    Gت في حف ال9الXا_قات ب(A4  pاال  وuقامة$اردة  لا/  ال%قار5  وم%ا_عةال-ور5ة  

    .لXةUا p١٢٠٠ أكq/ مXات ال9ال وع-د  معل4ة ٨٦ال4عل4ات  وع-د را دا )٢٠(

  واالرتقاء ال2اجة إلى ت9$5/ الع4ل    و</زت االزد@اد في ع-د ال-ور ال+Aائ=ة زاد ال49$ح ل%ق-@F األف�ل    ومع

4_ $%Aالق/آ  ت ل4ا` مع  F5/6ن الpابهAكuدار5ة  وت/<$5ةتعل=4=ة  =ة  عال رات  مها   وuفق-    ،و Nإدارة  ل)ل �واف> م7ل
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و5ع9ي    ،هـ١٤٣١/ ١١/ ٢١في    األفــالجF _24افJة  ق/آن ال5/6معل4ات ال  -اد الI47=ة على اف%%اح معه- إع

  F5/6ار<ع    وعل$مهال4عه- دبل$م في الق/آن ال pو م-ة ال-راسة س+%ان م1$نة مwوق- ت[/ج  ،س=ةار د   $لف    pم

  ال4عه- ی%/قj األ@ادl الV=�اء   ومازال  ة للق/آن الF5/6 _إتقان،خاتU  4الXة  ١٠٠أكq/ مp    - ح%ى اآلنال4عه

   .مp أهل الV)ل واإلحAان

   :م,ةاإلعال الaLون 

للع  ال-عائ=ة  ال42الت   pة ع-دًا م=I47ال  Eال4+اش  -ی- ع4ل  pامج م/Vوال الل$حا   \   <5/U pار5ع عW4ت وال  

الW$ارعئ=$ �ال في  و|)لN   ة  والال7$ا  رسائل  العامة  ال12$م=ة  ال-وائ/  م+A$<ي  ال[اص  ل وم[اXUة  ق9اع 

  .العاما@ة $زع في نه5> ال%ق/5/ ال[%امي ال)l یعU p/  و|)لN وخارجها،داخل ال24افJة 

   :الaLون ال=ال,ة 

في    الI47=ة  تم$اتع4%-  على  ال24ردها  ال[(/  V/عات  أهل   pم  p)+A/V%لا  )هه  وتع /V%|/ال هي  (yة  عات 

   .نWا� الI47=ة الس%4/ارالهامة 

مw-   وته-ف ت$ف(/  إلى  ثابE  الI47=ة  ش/اء    ودائFر  خالل   pت  و<+اءم ثاوقاف  دخل  للI47=ة -ر   Eاب

    .االس%4/ار في أداء رسال%هاالله تA%9=ع مp خ

  : ال&;لعاتاآلمال و 

  :م+ها ت9لعات  و آمال تAعى ل%2ق(> ع-ةبل  ،إن7ازهفي الI47=ة على ما تF مp  مل(pأمل العاw/ @ق%ال 

  .وال4عل4ات علp)4 إقامة الع-ی- مp ال-ورات ال%-رV5=ة لل4 -١
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   (E في ال24افJةللق/آن الF5/6 في |ل ب وحافJة  فGإ@7اد حاعلى ـ الع4ل  ٢

٣ -pالع-ی- م ف%ح  في  األهالي  الق2لقات  ال  تلV=ة ر�Xات  حلقات ح%ى  واله7/  /̀ في  ف(ها  ی$ج-    ال%ي ال 

  . نآلا

 pة له-اف األوم=A=ة ت2ال%أس=I47 F5/6الق/آن ال G=H ة األفالجفيJم2اف : 

 .وسلTصلى هللا عل,ه تGق>Y الP>9:ة ال&ي وع1 بها ال9س3ل على  الع=ل ·

 . الT:9h ومCMل&ه العال,ة وqrقاp مDG&ه في القل3ب  الق9آن ن أه=,ةتD,ا ·

   . Mهج ال/لفم فY و  والف9h ال/ل,T في عق3ل الMاشuةالG,GVة ت9س,خ العق>1ة  ·

 . ل9T:9hآن اق A إلمامة ال=/اج1 وتعل,T الmة ال=aهل>عة مA الGف د م8=3 1اعإ ·

 . =لhة ق9آن,ة على م/&y3 ال=ت الا7قات=S>ل مGافmة األفالج في ال=/ ·

 ة. في تعT,m الق9آن الT:9h وتMDي رسالة الl=8,=ع ك ال=8& 9اشإ ·

تعل,T  لإلعانة على  هللا ل الP>9 لل=3سA:9 لNDل ال=ال في سD>ب3اب ف&ح 7اب مA أ ·

 . :T ال9h الق9آن 

صلى هللا عل,ه وسلT  س3ل نCل{ على ال9 داء األمانة G7فj ت3ات9 س1M الق9اءة K=ا أ ·

 Nا أئ=ة الق9اءات. Kو -هTرضي هللا عM  - مMه أصGا7هاها وتلق

  وrب9از م6ان&ه. /18 إح,اء دور ال= ·
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  :ال=/&ه1فة uةلفا
الF5/6    -م[ت الق/آن   G=H2ت األفجI4=ة  األان  س1 ج  الفي  ع-دهF    فالجم2افJة  ن4Aة    ٨٠.٠٠٠والXالغ 

افJة  4ة في م2+اU> ال4هوتع%V/ م-ی+ة ل(لى مp ال4  |(ل$م%/ م/<ع  فأل  ٥٤احة  ا على مAم$زع(p جغ/ا�=

  ح({ تq4ل م-ی+ة ل(لى العاص4ة اإلدار5ة ل24افJة األفالج.  فالج،األ

  

  األفالج خ9:;ة مGافmة 
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  :جفالاأل الT:9h في آنق9 الl=8,ة تj,kG اله,6ل ال&mM,=ي ل 
امج ل ع-ة أقAام ل[-مة أه-اف ومWار5ع و</ وت4Wرة العامة  دامp اإلحال=ا I=ة 4 7ال%+J=4ي لل ی%6$ن اله=1ل

  . I4=ةل7ا
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  :&9ات,8يساال,� P;&أه=,ة ال
ال2=اة س4ات   pم س4ة  ال%[9=\  م  أصXح  وما  إلى  ال4عاص/ة،  تAعى  أمة   pأ إال  مA%قVل  وت�ع  ف�ل 

تعق-ت    =\ _ع- أنحاجة لل%[9  صXح العالF أش- ف(- م+ه. وق- أوتA%   تA(/ على ه-@ها  لهة  ال%[9=\ س=اس

مI=و  ج$ سائ\   EVعWوت وسائلها،   E1_اWوت وW j2A+5%ه،  إم1اناتها.  وتع-دت  الذل  انVها،  على   N \=9]%

  وفعال=ة األف/اد.ة |فا@ة =ة وز5اد في ع4ل=ات ال%+w+ 4/ أساسي وفعال ال%+l$4 االج%4اعي _wف%ه ع

وذلN مp 4لها _w$رة أف�ل الr=ام _ع%[-مها الn4سAة مp أجل تA 7ي أداة إدار5ة%/ات=ال%[9=\ االسV/ ع%و5

إضافة إلى تقF5$   ،اه نف� األه-افامل(p ف(ها @A(/ون في ات7خالل ت/|(U yاقاتها وال%أك- مp أن ج4=ع الع

  ة. = (�ا_ة لل%غ(/ات الn4VسAة اس%7 وتع-یل ات7اه ال

̀ؤ ت2ق(ــ> الــ/ لــى ع ال%[9ــ=\ ومــp أهــF األدوات ال%ــي تAــاع- ع- أنــ$ا ي أحــ@ع%Vــ/ ال%[9ــ=\ االســ%/ات=7ك4ــا 

)A@ lـــاع- أدوات ال7ـــ$دة الWـــاملة الـــ |4ـــا @ع%Vـــ/ أحـــ- أهـــF .ال4ـــ$ارد ال4%احـــةالم فـــي اســـ%4qار واآلمــال واألحـــ

Aسn4ي ب/ ة ال+Vوععلى ت2ق(> أه-اف م2-دة وت/Wم%ف> عل(امج وم F=~ <ها.ات م-روسة وف 

  .؟.ما ه$ ال%[9=\ .

  على: 7ياالس%/ات=ل%[9=\ اح اف ن57%$قو  ال4/ج$ة،=\ ه$ الA7/ ال)l @2ق> ل+ا األه-اف ال%[9

  إدارة ناج2ة وفاعلة.وج$د  -

  تwال واض2ة ومX9قة.+$ات اوج$د ق -

  $حة آلراء ور̀ؤ ج-ی-ة.الn4سAة مف%ت6$ن أن  -
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  قاتلة. و<(/وق/اU=ةام-ة ج(/ م-ف$نة _أن4Jة وتعل=4ات الn4سAة غ أن ت6$ن  -

ال4$ار الف ف(ها   -W2ت شاملة  ع4ل=ة  هي  االس%/ات=7=ة  واإلم1[9ة  معاً د  وتع4ل  الت[اذ    ان=ات   <A+م _1Wل 

. وهي الI47=ةها ل%2ق(> رسالة  ال%ي ی+Xغي ات[اذ   ت=7=ة لل%+4=ة والA4ارات ف االس%/اوت2-ی- األه-ا  الق/ارات 

ب%2-ی- تُ  ووضع    ع+ى  ال%+4$5ة،  ل%2ق(>  خ9األول$5ات  الهادفة   <)V9%ال ال4%9لXات،  اة   p)وتأم ل%غ((/، 

  9ة ع+- الV9%(>. ات ال%ي ُی+%J/ أن ت$اجه ال[الW4اكل والwع$< غلj علىومعال7ة ال%2ّ-@ات، وال%

وت/سF  ال4[99ة،    س� لW2- ال4$ارد ل%2ق(> األه-اف7=ة، أنها ت�ع األ F مy)4ات ال[9ة االس%/ات=ومp أه

 /امج والW4ار5ع ال%فw(ل=ة ال%ي سُ=ع4ل عل(ها. Vاالت ال%ي س%ع4ل ف(ها، وال74مAار تAلAل ال[9ة وال

ض رؤ وفي  ا   5ة$ء  ال%+4=ة  فيوزارة  األهل=ة  االج%4اY=ة  ال%+4=ة  ل7+ة  ب-أت  األفالج    الج%4اY=ة  م2افJة 

  5قع و   الI47=ة%9$5/ @ق$ده رئ=�  (ل ف/5> لل 7ي م+ه7ًا لها وذلN مp خالل ت1W ال%[9=\ االس%/ات=_اع%4اد  

  الI47=ة ق- ب-أت  ال%9$5/5ة. ونJ/ًا أله4=ة ه)ا الW4/وع ف  الI47=ةتقF5$ خ9ة  و على عاتقه إع-اد وت+ف()  

في   yعV- الع5y  ع ف/ع جامعة األم(/ س9ام بpوقامE _ع4ل ش/اكة م_إنWاء قFA خاص لل%9$5/ وال7$دة  

p)A أداءها على أس� مp  ة لp)w2% في إدارة ال7$دة الWاملوالp   w]%4(فالج لالس%فادة مp األكاد@4( األ

  [9=\ االس%/ات=7ي. %لا
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 الفصل الثاني
 

االستراتیجیةمنھجیة إعداد الخطة   
 
 

 .مرحلة التمھیدیة ال  -١
   .الداخلیة والخارجیة)تحلیل البیئة  (الرباعي التحلیل  -٢
 .لخطة االستراتیجیة ا النتائج واعتماد  صیاغة   -٣
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 الخطة االستراتیجیة جیة إعداد  منھ 

  لتمھیدیة: حلة ا ر الم   - ١
منھجیة  وفق  األفالج    فظةمحافي    القرآن الكریمجمعیة تحفیظ  لى الخطة االستراتیجیة لعلقد تم العمل  

  رئیسیة وھي:  خطوات  ثالث التخطیط االستراتیجي التي تتناول  

ــث تحل: ایــA ن�ــف  -١ ــع/ حی ــل الواق ــن ادو إنی ــد م ــر والعدی ــك الكثی ــلھنال ــن  ات التحلی ــي یمك الت

ــتراتیجي الــذيلیــل احاســتخدامھا كالت ــوة والضــعف فــي البیئــة  لربــاعي االس یحــدد نقــاط الق

ــدات فــالداخلیــة وكــذلك نقــاط ال ــد تــم االعتمــاد علــى ھــذه فــرص والتھدی ــة الخارجیــة. لق ي البیئ

ــ ــد نالتقنی ــم تحدی ــث ت ــي حی ــة بشــكل جزئ ــي البیئ ــاط الضــعف ف ــة لق ــةلجة الداخلی ــم معی ــا ت . كم

ــد التھ ــھتحدی ــي تواج ــاطر الت ــدات والمخ ــةمعجال دی ــة ا ی ــة الخارجی ــن البیئ ــمحیلم ــة بعملھ ، اط

 القدرات المطلوب بناءھا. بوالتي تم ربطھا 

ــ1 ان  - ٢ ــA ن9: ــى ای ــذ ؟ نVــل ال ــالة وك ــة والرس ــد للرؤی ــك مــن تحدی ــھ ذل ــا یتطلب ــداف بم لك لألھ

.  عیـــةمجالیة فـــي ، كمـــا تـــم تحدیـــد القـــیم الرئیســـتوى االســـتراتیجيوالسیاســـات علـــى المســـ

ــافة الـــى تحدیـــد مؤشـــإ راتیجیة والسیاســـات الســـتاقیـــاس علـــى مســـتوى االھـــداف ات الرضـ

  الوصول. للتأكد من اننا وصلنا الى حیث نرید 
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ي تســاعدنا علــى االنتقــال والــذي تــم العمــل علیــھ مــن خــالل تحدیــد التــدخالت التــ؟ لك,ــ� نVــ -٣

ایــن نریــد ان  لــىإ(متوخــاة النتــائج الللوصــول الــى االھــداف و ؟)نقــف یــنأ(قــع الحــالي مــن الوا

 ). ل ؟صن

لع4ل=وق-   ال�2%(/   Fال%ا   ةت ونWاUاتها  _X4ادراتها  ال[9ة  ووضع  االس%/ات=7ي  على  ل%[9=\  r=V9=ة 

  (p: م/حل%

تخطیطي - إطار  تشكیل  "  مرحلة  عمل  الخطة  ینظم  وعالقاتھفریق  ك  االستراتیجیة"  الجھات  مع  افة 

المانحین والمتبرعین  وى،  راألخات الحكومیة واألھلیة  المؤسسیة () والخارججمعیةكیانات الخلیة (الدا

الخارجیینستف موال الشركاء  وكافة  لھذ یدین  یوفر  بما  العملیة "  فریق"ال  ا)  نجاح  التخطیطیة    فرص 

 وأعمال تطبیق الخطة. 

ییمھا،  ومتابعة تطبیقھا وتق  جنةجیة لللخطة االستراتیعداد اقامت بإ التي  ر البشریة  مرحلة إعداد الكواد -

 رورة تصحیحھا.  وض  ةت النظر لالنحرافات الحاصلولف

 : ى عل كمل ذلتشاو

o  ة. لى مدى مسار الخطأدوار المخططین عفیھ حدد فریق وضع نظام عملیات للتم 

o  رات العمل التخطیطي. على مھااعضاء فریق الخطة االستراتیجیة  تدریب تم 

o   التن   تعریفتم فیالقیادات  وبدورھم  الخطة  بماھیة  ً فیذیة  تخطیطا وتھا،  وتنفیذاً،  ة  یبأھم   عریفھم 

 . جمعیةلھ لتلتخطیط االستراتیجي وضرورا
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o   اإلدارة  توجیھات  إعالن  تم بمبامجلس  بالعملیة    شرةالمتصلة  والعمل  الخطة  التخطیطیة،  وضع 

في المدى االستراتیجي    الجمعیة أھداف  درات التطبیقیة الموجھة لتحقیق  االستراتیجیة المتضمنة المبا 

 . م٢٠٢٥إلى   ٢٠٢١من   وھو  للخطة المحدد 

   : ) لداخلیة والخارجیة بیئة ا (تحلیل ال  لتحلیل الرباعيلة ا حمر   - ٢

ــل ــ- ال%2ل(ـ ــاعي @عـ ــ- ال14$  ال/<ـ ــأحـ ــات الهامـــة لع4ل=ـ ــة وت2ل(ـــل نـ ــ%F _4%ا_عـ ــ%/ات=7=ة، ح(ـــ{ یهـ ات اإلدارة االسـ

عالق%هــا  لهــا إدارةخالیــ%F مــp تWــ4ل الH=6=ــة ال%ــي  أl أنهــا ،رج=ــة للn4سAــةال%غ(ــ/ات الV(�=ــة ال-اخل=ــة وال[ا

ــة والفـــ/ص وال%ه-یـــ-ات الV(�=ـــة ال2ال=ــــة  القـــ$ة وال�ـــعف یـــ- مـــ$اpUت2- تـــnدl فـــي ال+ها@ـــة إلـــى  ال%ـــي _الV(�ـ

  n4سAة.للت2-ی- VU=عة ال[=ار االس%/ات=7ي ال4الئn  Fدl إلىیم4ا  وال4%$قعة،

وهــ$ مــا @Aــ4ى  [ارج=ــة،وال-اخل=ــة -رجــة |V(ــ/ة علــى ت2ل(ــل الV(�ــة ال=F الn4سAــة تع%4ــ- بك4ــا أن ع4ل=ــة تق(ــ

ــل_ال2% ــاعي  ل(ـ ــ%/ات=7ي،ال/<ـ ــ) و  االسـ ــة الـ ــل ع4ل=ـ ــ/q4@ lـ ــ- الع+اصـ ــ(p ال-ا ت2-یـ ــ%/ات=7=ة فـــي الV(�%ـ ــة االسـ خل=ـ

    وال[ارج=ة.

فـ/ص م%احـة  فـي الV(�ـة ال[ارج=ـة مـp لع+اص/ االسـ%/ات=7=ةاألداة ال/ئ=A=ة ل%2-ی- ا /<اعي5ع%V/ ال%2ل(ل الو 

�ـعف فـي والقـ$ة م$ازن%ها مع ع+اصـ/ الو  الف/ص،ى االس%فادة مp ه)ه الn4سAة علوم[اU/ ت2- مp ق-رة  

_أه4=ــة _الغــة ع+ــ- تق(ــ=F الn4سAــة ى تJ2ــ الســ%/ات=7يا ال/<ــاعيوع4ل=ــة ال%2ل(ــل  الV(�ــة ال-اخل=ــة للn4سAــة.

   یلي:ى ت2ق(> ما nدl إلت نJ/ا ألنها
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اضـلة ف4وم$ارد هـ)ه األخ(ـ/ة تـ%F الات وخV/ات و<ال+J/ إلى إم1ان الn4سAة،مام  ت2-ی- الف/ص ال4%احة أ  -١

  %غاللها وأl الف/ص ال144+ة اس%Xعادها.اس %ي @p14ب(p الف/ص ال

  .U/ق اس%[-امهاw=� ال4$ارد ال4%احة وت2-ی- س%/ات=7ي على ت[@Aاع- ال%2ل(ل اال -٢

6ها الn4سAـة ال%ي ت4%ل تع/ف على أنها الق-رات وال4$ارد ق-رة الy)44ة للn4سAة وال%ي - ما @4Aى بـالت2-ی  -٣

  ف.اه- األإلن7از  ت الق-رات واإلم1ان=ا تلNي ت$�=� ()@ة الA4%[-مة فف+والع4ل=ات ال%

ت47ـع عل=ـه  وهـ)ا مـا األداء،نJـ/ا ألنـه یـnدl إلـى ال6فـاءة فـي  2ـة،مل%/ات=7ي ضـ/ورة @ع- ال%2ل(ل االسـ  -٤

  االس%/ات=7ي.-م ال%2ل(ل العال4=ة ال%ي تn4 ]%AسAات كل ال

 ال-اخل=ــة،القــ$ة وال�ــعف  قــا�ن أساســ=ة؛=F فــة أر<ــع مفــا�/ عمــp ال%2ل(ــل االســ%/ات=7ي م -ف ال/ئ=Aــيالهــ -٥

  .داخلها وفي م2=9ها ال[ارجيدراسة الn4سAة مp ل%2ل(ل یV+ى على الف/ص وال%ه-ی-ات ال[ارج=ة وه)ا ا

مــ-` و  ال4ــnث/ة،ى مــ-` دراســ%ها للع$امــل الV(�=ــة ی%$قــف إلــى حــ- |V(ــ/ علــ الn4سAــة أlح ن7ــاا أن |4ــ -٦

pــلالع$  ه) هـــات7اهـــات  االســـ%فادة مـــ ــأث(/ امـ ــة تـ ــا،|ـــل ، و<-رجـ ــاع- هـــ)ه ال-راســـة علـــى  م+هـ ــ- ح(ـــ{ تAـ ت2-یـ

   .Aائ-ة...الF والعادات وال%قال(- وأن4ا� الr= ال4%احة،4$ارد و<=ان ال r2=قها،تال%ي @j7  األه-اف

الوق-    Eة7قام=I4  ل الق$ة،  _عق- جلAات  نقا�  ل%2-ی-  ال)ه+ي  الف لعwف  ب+اًءا ال�عف،  وال%ه-ی-ات  /ص 

ال+هم   على وم%ا_عة  إع-اد  اال7=ة  ال7-ول  [9ة  و5$ضح  ال/<اعي    ال%اليس%/ات=7=ة.  ال%2ل(ل  مwف$فة 

  . I4=ة7لل
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  )l= )SWOT Analysis,ةلل8 ال&Gل>ل ال9�اعيمVف3فة 

  

      
  

  الlbف  قا� ن                     3ةنقا� الق    
  
  

  
  

  

  Wنقا� الlbف         S نقا� الق3ة
 .=l,ةال3M8ع مVادر دخل ت .١

  اون.وفMي م&=>C وم&ع ادر إدارf د 3K وج .٢
ــ�  .٣ ــ9ةت=ل <DK ن/ــ`ة  Aــاني مــ ــة دون الGاجــة م` ,l=8ال

  .ل1فع إ8qارات
  .وقاف الl=8,ةأل  االس&S=ار ال8>1 .٤
  .ل&1GیSهاج3د الل3ائح واألنm=ة مع الGاجة و  .٥
٦.  3Mـ9امج ال&عل,=,ـة وخاصـة فـي األق/ـام وج3د تDع في ال

  .الM/ائ,ة
 .T:9 للف&,اتhالT الق9آن ه1 م&�VP ل&عل,وج3د مع .٧

,ــة 7الع=ــل ال=aس/ــي ل=M/ــ3�ي الq l=8ــة الhا�,ــةال1را .٨
 .أنm=ة ال38دةو 

3�ي الl=8,ة .٩/M7ع� م y1االح&/اب ل. 

  .للl=8,ة ال3bGر االج&=اعي .١٠

  .لl=8,ةلة ال&9Dعات وضlف ال1عT ل9Dامج وأنL;ة اق .١
 ل.صة في أق/ام ال9جا>A وخا/ع3دیقلة أع1اد ال=عل=>A ال .٢

3�ي الl=8,و ال&;9:3:ة    ضlف ال9Dامج .٣/M=ة ل,D:ةال&1ر. 

  .7اإلن&اج,ةlف روات[ وم6افآت ال=عل=>A وع1م ر�;ها  ض .٤
  .A<MلDأق/ام ا  خاصة فيال&عل,=,ة و ضlف ال=9Pجات   .٥
  م6افآت الGفj لل1ارس>A 7الGلقات.  lفض .٦
  .لl=8,ةعالمي وال=8&=عي لضlف ال&/Y:3 اإل .٧
  .يوتعل,=ي ومGاسDج إلh&9وني إدارf  ع1م وج3د ب9نام .٨
  .ال&j,kG  حلقاتب مA  الت/9ب ال; .٩

وخاصـة فــي أق/ــام ذات Kفــاءة تعل,=,ــة 3د Kـ3ادر عـ1م وجــ  .١٠
A<MDال.  
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    ال&ه1ی1ات                الف9ص       
  
  
  

  
  

  

 T &ه1ی1اتال       O  الف9ص
�G,ة9 اه&=ام ال1ولة ب&M=,ة ال=aس/ات غ>9 ال .١ . 

 3عي.ت8L,ع ال1ولة للع=ل ال&; .٢

ة l,ــة ذات ال8ــ3داألنLــ;ة ال=8&= عTاه&=ــام ال=&Dــ9ع>A بــ1 .٣
 العال,ة.

تق1ی9 ال=8&=ع ال=Gلي ألنLـ;ة الl=8,ـة فـي تعلـ,T القـ9آن  .٤
.T:9hال 

 قــ9آنT أبMــاءهT الب&علــ,فــالج mــة االفــي مGافاه&=ــام األســ9  .٥
 T:9h7إتقانال. 

ــ3ع  .٦ ــ9آن اتMــ ــ,T القــ ــ9امج تعلــ ــT:9 وrبــ ــل لhــ ــA قDــ ــ1ادها مــ عــ
.A<VVP&م 

 مGافmة األفالج.ي دة مA ال1Pمات ال&;�3,ة فاالس&فا .٧

آن في ال&;3ع ل&علـ,T القـ9   &عل,=,ةلا`9L:ة  الت  hفاءار�`ة ال .٨
.T:9hال    

تعــاون ال=aس/ــات ال&عل,=,ــة مــع الl=8,ــة ل&أدqــة رســال&ها  .٩
 .لT:9hي تعل,T الق9آن اف

 اال�`ال الDh>9 على الGلقات الM/ائ,ة. .١٠

  

 . y خ9 اع ال;الب وان9VافهT ل=Mاش� أانق; .١

فـي تعلـ,T ن9Pا� ال;الب  ة ال=aث9ة على اج,ادة ال=له,ات الPار ز: .٢
.T:9hالق9آن ال 

٣. A<=اً   ت/9ب ال=علSG7 A<ذات ال/ع3دی y9ـة أخـ,k,Uف9ص و Aع 
.9<DK 1عائ 

٤. 8qفاض ال�,=ة االPـ3د =`اني اوقاار:ة لانK9ة ن&,8ـة ل,l=8ف ال
 س3ق العقارات 7ال==لhة.

ــ .٥ ــة انPفـ ــل الl=8,ـ ــافي دخـ ــع اض صـ ــادة مـ ــال,� تز:ـ ــات hـ م9ت`ـ
.A<=ال=عل 

القـy9 فـي    عـ1 الGلقـاتة وت`اافmـا�,ـة 7ال=Gل9قعـة ال8غ9 اع ات/ا .٦
 .ه98الو 
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 اد الخطة:  تم صیاغة النتائج واع   مرحلة   - ٣

  ,قة الP;ة االس&9ات,8,ةلM&ائج وrخ9اج وث9حلة تY</M ال=عل3مات وص,اغة اأوالً: م

Wـار|ة فـي إعـ-اد ل4ي أج4عE |افة األUـ/اف ال%ص األف6ار ال/ئ=A=ة وا[الاس%اش%4لE ه)ه ال4/حلة على  

ــ=Fاالســـ%/اال[9ـــة  ــالة و~ـ ــافة إلـــى الwـــ=اغة ال+هائ=ـــة لل/ؤ5ـــة وال/سـ ــا، _اإلضـ ــالي  الI47=ـــة ت=7=ة عل(هـ و<ال%ـ

إلـى  ٢٠٢١مـp ال/5ـع [9ة االسـ%/ات=7=ة لألعـ$ام F ص=اغة وث=قة الة األه-اف االس%/ات=7=ة ومp ثص=اغ

  خ9\ ع4لها الA+$5ة.  و  م،٢٠٢٥

ــ qلـــE م[/جـــات هـــ)ه ال4/حلـــةت4و  ــالة و رؤ5ـــة ي صـــ=اغة فـ ــة لالrـــ=F اورسـ ــةلل24$ر5ـ لV(�ـــة 2ل(ـــل ا، ثـــF تI47=ـ

، العـام لل[9ـة اراإلUـ|4ا تـF وضـع   .I4=ةت2-ی- األه-اف االس%/ات=7=ة لل7و ،  I47=ةوال[ارج=ة للال-اخل=ة  

ت2-یـ- مnشـ/ات ال4/حلـة  و|ـ)لN تـF فـي هـ)ه  /ات=7=ة.سـ%سائل XUقـًا لألهـ-اف االال$ ت2-ی- االس%/ات=7=ات و و 

 =ة. ال%Wغ(لuع-اد ال[9ة و  األداء اس~=

  واع&=ادها    االس&9ات,8,ةع9ض الP;ة   اً: م9حلةثان,

فـي  yعVـ- الع5yـاألم(ـ/ سـ9ام بـp  جع%ها مp قVل الp)w%]4 في ف/ع جامعةد ال[9ة وم/ان تF إع-ا_ع- أ

وعـــ-د مـــp ذوl  وم+Aـــ$<(ها، ةI47=ـــح�ـــ$ر م7لـــ� إدارة ال يتـــF عقـــ- ورشـــة ع4ـــل فـــ األفـــالج،م2افJـــة 

به-ف عـ/ض  ،yعV- الع�5yة ال%-ر5� مp ف/ع جامعة س9ام بp ع�اء ه(وأ   ال24افJة،خ%wاص في  الا
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+هائ=ة، إلب-اء الـ/أl الج في ص$رتها الفي م2افJة األفالق/آن الG=H2  F5/6  ت  I4=ة7ت=7=ة لاالس%/اال[9ة  

Vق pاع%4ادها م Fت Fث� . دارة الI47=ةإ ل م7ل

الثالفصل الث  

یة یجالخطة االستراتوثیقة   
 

  
 .تیجیةاالسترامصطلحات الخطة - ١
  .  رؤیة والرسالة ال   -٢
  .القیم المحوریة   -٣
  داف االستراتیجیة.ھاأل  -٤
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  مV;لGات الP;ة االس&9ات,8,ة -١
  یان الب  المصطلح
Vــائ`ة ال9ؤ:ــة الوعلــى  الع=>ــY،ع=ــل ذهMــي qع&=ــ1 علــى ال&فh>ــ9 هــ3  ·  التخطیط

 قDل.ل=/&للGاض9 وا

Gـ1دة مـع م Dل مA أجل ال3ص3ل غلـى اهـ1افق/&ه3 ع=ل,ة دراسة ال= ·

  اف.  األه1وضع ال&9ت>`ات واإلج9اءات الالزمة ل&Gق>Y تل�  

 خ&,ار م/ار ال=/&قDل ال`ع>1.ا ·  االستراتیجیات

 &قDل.اإلع1اد لل=/ ·

·   A<ب �� احة أمامها.نقا� ق3ة ال=aس/ة والف9ص ال=&ال9

قDل &=/ــعلــى م>ـCة تMاف/ــ,ة فـي ال VGـ3لالهادفـة إلــى ال ال==ارسـات ·
  ض9 أو ال&أث>9 اإل8qابي في ال=/&قDل.  اGوالGفاp على م6&/`ات ال

 س/ة في نق;ة م/&قDل,ة، وk,K,ة ت�G,قها.ع=ل,ة ت1Gی1 ص3ر ال=a  ·  اتیجيالتخطیط االستر

ل,ة، ووضــع 7عــاده، ورســ� رؤy وأهــ1اف م/ــ&قDاســة ال3اقــع 67ــل أدر  ·
 إلى ال=/&قDل ال=3LMد.قال  ت/اع1 في االن&  امج ع=ل,ةب9 

  
  أن تV>9 إل>ها ال=aس/ة.    د3 ال3Vرة الLاملة ال&ي ت  رؤیةلا

9ات,8ي والع3امــل ضــح دورهــا وأث9هــا االســ&/ــة ب3 ب,ــان مV&Pــ9 عــA ال=aس  الرسالة
Gأه1افها واس&ال9ئ,/,ة ال=/اع1ة في ت Y<1ام&ها.ق  

   
aس/ـة وفل/ـف&ها وأسـل3ب ل=Kي qع9D عA ن9mة ا�ار سل1r 3 ارشادqة و ق3اع  القیم المحوریة

  لعامل>A بها.او ها مع ال=8&=ع وال=/&ف>1یA  لامتع

وال&ــي ت/ــاهT فـــي  تــ3د ال=aس/ــة ت�G,قهـــا، y ال&ـــيالغاqــات 7ع>ــ1ة ال=ــ1  األھداف االستراتیجیة
  تGق>Y رؤ:&ها ورسال&ها.
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  :في األفالج لق9آناتj,kG ج=l,ة  رؤ:ة -٢
ال$U+=ة    افدًا إلى األه-اعي واس%+اى ال%2ل(ل ال/< علءً ب+ا  I47=ةالوتVل$رت رؤ5ة  

W4عى إلى الAقها،|ة في  ر اال%ي ت=r2ى و   تw4$حاتها في ت2ق(> أقU pًا ع/)Vتع

  4اY=ة االج%  4%9لXات ال74%4عل  اً قوتr2=  ،هافي م7ال ع4ل  والy)4%درجات ال%فاعل  

  لA4%قVل=ة.ال2ال=ة وا

   " ًا وت1ب9ًا وع=الً وحفm  ن الT:9h تالوةعل,T الق9آتGق>Y ال9:ادة وال&=>C في ت  " 

 

  :فالجألا في  لق9آناج=l,ة تj,kG  الةسر  -٣
دًا إلى األه-اف ال$U+=ة  ال%2ل(ل ال/<اعي واس%+ان%ائج  ى   علب+اءً   I47=ةالك4ا تq4لE رسالة  

%عل=4=ة واإلدار5ة  وال6فاءات ال  ،م7ها ال%عل=4=ة مp خالل ب/ا  =قهاتr2إلى  الI47=ة    ال%ي تAعى 

  یلي:   ا�=4

الP>9:ة ل&j,kG الق9االl=8  تع=ل  "  T  تعل,  ى لT:9h في مGافmة األفالج علان  ,ة 
تالوة  T:9hال تعل,=,ة    الق9آن  ب9امج  خالل   Aم ال=8&=ع  ش9ائح  ل8=,ع  وحفmًا 

  " م&;3رة وKفاءات تعل,=,ة وrدار:ة م&=>Cة
  



                                
  

األفالج   ةمحافظفي  یمالكر  آنتحفیظ القرجمعیة الخطة االستراتیجیة ل   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

31 

 

   :=l,ةلل8ة ال=3Gر: Tال�, -٤
  :آلتیةا الغراء، نؤمن بالقیم اطالقاً من قیم دیننا الحنیف وثقافتن ن ا

 الشرح القیمة  م
اA  لشراكة ا  1 اOاkمية  بأZمعية  تؤمن  مؤسسات  مع  املدoي  لشراكة    األخرى، Zتمع 

  yzع بدورkا  تنعكس   d|وال املش~{كة  األkداف  بالتحقيق   Gتمع الر�ZO

  .Gz@Oا  

 �عرض  ZمعيةاAل~Wم  ت  .لةشفافية واملساءال  2
ً
 را�Nا

ً
رضا yz اZOتمع لقياس  عمشار�عXا    ال~Wاما

خدما��اامل من  أعضاءW و)ل~،  ستفيدين  قيمkXا  م  GH  باح~{ام  ميع جا 

  ال|d تقدمXا للمجتمع. ية والثقافية االجتماع  األoشطة

اAت  . ZAودة والتمW5ا  3 تطب  Zمعيةل~Wم  خالل  من  أداءkا  تق�س  رفيعة   يقبأن  مقاي�س 

تح الكب5{ةاملستوى  الطموحات  نحللمجتمع  ~{م   Gوالس� من ،   W5التم و 

تدبر و وحفظ    ، تالوةالقرآن الكر)م    مFعلي  املقاي�س GHا بأر�X  yخالل ال~Wام

  .وعمل

، و)ل~Wم جميع  لعدالة االجتماعية وت�افؤ الفرص بمبادئ ا  Zمعيةتل~Wم اA  . ة وال�Wاkةالعدال  4

  . م واألخالقيات املXنيةة واالح~{اy درجات األمانعzبأ ZمعيةاAأعضاء 

ل بروح  القيادة والعم  5

  . الفر)ق

Aم اW~معية  تلZ 
ً
 را�Nا

ً
،  واملؤسسية  فردية)ز األدوار القيادية الز بتع  ال~Wاما

افية واملسئولية واإلبداع والعمل بروح الفر)ق  �مع إيما� ا العميق باالح~{

  .الواحد

 
 

 االس&9ات,8,ة  الP;ة  مM;لقات-٥
 

 ٢٠٣٠لكة رؤیة المم ·
 اللوائح الداخلیة والخارجیة. األنظمة و ·
 التقاریر المالیة للجمعیة.  ·
 تشخیص الوضع الراھن. ·
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  : في مGافmة األفالج الT:9h الق9آن l=8 ,  j,ة تkGل 8,ة1اف االس&9ات, هاأل-٦
ال%ي تE�]4 عp دراسات XAع  ف اس%/ات=7=ة رئ=Aة، تع1� الق�ا@ا الأه-ا  تAعة تF ت2-ی-  

  :الس%/ات=7=ة هياp وه)ه األه-اف ال/اه تW[=� ال$ضع

  ادة)ز و  ،٪٥٠ن الكر)م ب%سبة ز)ادة أعداد امللتحق5ن بحلقات تحفيظ القرآ -١

  .٪٦٠رآن الكر)م ب%سبة أعداد اA@افظ5ن املتقن5ن للق

تجو)د اNOرجات وتطبيق طرق مبتكرة F GHعليم القرآن الكر)م تالوة  -٢

 
ً
  . وحفظا

يم القرآن Fعليات تجW5Xات املستخدمة GH عملالتطو)ر الب%ية التحتية و  - ٣

  . الكر)م

  . تحقيق االستدامة املالية ل]Zمعية -٤

    .ات ذات العالقةاb  XZAات معواس`ثمار الشرا بناء -٥

)ر الكوادر التعليمية واإلدار)ة وتفعيل أنظمة اZAودة والتمW5 تأkيل وتطو  -٦

 defمعية املؤسZAبا . 

٧-  GH اkمعية وز)ادة تواجدZAرامج اnشطة وoتفعيل دور اإلعالم للتعر)ف بأ

  .اZOتمع

٨- oأ GH يل املتطوع5نkاستقطاب وتمك5ن وتأAشطة اZعيةم . 
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الفصل الرابع 
في األفالجلجمعية تحفيظ القرآن الكريم  شغيليةالخطة الت  


 .شغيلية مصطلحات الخطة الت -١
 .شغيلية الت لخطة ا  -٢
 .ستراتيجية إدارة المخاطرا  -٣
   .المتابعة والتقييم  -٤
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ة -١ ات ال ل ة م ل غ   ال
 

  البيان   المصطلح
اس   مؤشرات األداء لة ل اف  ه وس ق األه م ن ت ق اذ  االال اع على ات ة، و ات ارات اس ة على األداء الفعلي.  الق   ل

ة:   أنواع مؤشرات األداء ات ال ش د/  ال /ع اس (ح م ل اوت ة) اإلن قع.  زك  ال
 ة ات ال ش قع.    :ال از ال دة اإلن اس دقة وج م ل   وت

اس   اءمواصفات مؤشرات األد ن قابًال لل عي.  أن  ي أو ن  ل 
   ًا ش واض ن ال مًا.أن   ومفه
 .عها ة  ت غ ة م ل ة أو ع اه ش حالة او  ن ال  \أن 
 .ة س ارات داخل ال اذ الق ش في ات اه ال  أن 
 .ي ات ف االس اله ش ذو عالقة  ن ال  أن 
   ودة ات م ش ن ال د،أن ت ار م  الع ي ي م الق ار. مل اس ها  ع   ا

ش  الهي   مستهدفات األداء ل م قها في  اد ت ).  (أداء   ال ق ه، وقابل لل ف عل ف م ه ن ال   و أن 
ي.  المبادرات التنفيذية ات ف االس ق اله ها ل ف اد ت ة ال ارع ال امج وال     هي ال

ات ال   تنفيذمتطلبات ال ل ة واة  هي ال ق لواإلدارة وال ة، ال عاق ة.ل ادرات ال ف ال   ة ل
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ة األ اف آن ال في م ة ت الق ة ل ل غ ة ال   فالج ال
 

%، وزيادة أعداد الحافظين    ٥٠زيادة أعداد الملتحقين بحلقات تحفيظ القرآن الكريم بنسبة   الهدف االستراتيجي األول 
  %  ٦٠ريم بنسبة كلاالمتقنين للقرآن 

امجا شطة وال أل خ لتنفيذ  )األداء النجاح (  مؤشرات  دة  امل  /تار انية   حة امل املق دف املسؤول  عن ال  
ع  ١-١ ادة  القرى  ز لقات   ا ر دد    وال
ان ماكنأو  ديد  اإلس  . ةا

 معيةضافة امل  دور عدد ال  .ل
 الطالب  ا  إجم امللتحقواعدد  باللطالبات  دور ن 

دي   . دةا
  التعليمية الشؤون   مستمر 

عدد   ٢-١ ادة  د   ز مع جات  إعداد    خر
م   الكر القرآن  حفظ  (  افظةابمعلمات 

م)ن امل القرآ   . الكر

  جاتعدد ر م   ا افظات للقرآن الكر  . امالً ا
   جات  عدد ر إجازة ا ع  اصالت  القرآن    ا  

م.   الكر

  التعليمية نالشؤو    مستمر 

شطة  ٣-١ األ ية  ل ا  تفعيل  ا  ف ط ور
  .باإلنجاز التعلي

   شطةعدد للطلبة    األ املقدمة  ية  ف ال
ين  . املتم

 .ية ف شطة ال   عدد الطلبة املستفيدين من األ

  التعليمية الشؤون   مستمر 
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ة مع    ٤-١ لقاءات دور يع   األمور   أولياءعقد    ل
م لاللتحاق بح    يظ. حفلتت القاأبنا

  ن عدد معية و  اللقاءات ب  .مور أولياء األ ا
  ر  .مع أولياء األمور  قاءاتل لا تائجن  تقار

  التعليمية الشؤون    مستمر

وتعز  ٥-١ ائح  فعيل  ز  شر لتوسيع  التقنية 
  املستفيدين. 

  ن ا عدد عد. لطلبة امللتحق  بحلقات التحفيظ عن 
 فوظراجعة و املعدد األجزاء  جما إ  . د عة عن ا

   مستمر
  التعليمية الشؤون 

ز و   ٦-١ ج حاتفعيل ح عز ن  فلقات التم لتخر ظ
امًال.  م    للقرآن الكر

  طةخالل سنوات ا  ةضافامل التم  حلقات عدد. 
 ن   حلقات    خردد  ع افظ ا م    التم  الكر للقرآن 

 امًال.

   مستمر
  التعليمية الشؤون 

يةت مسابقا إقامة ٧-١ ية  املسابقاتعدد      . بجوائز تحف  . التحف
  وائز املقدمةعدد لقاتب وطلطال  ا  . البات ا
  ائز قيمة و  املقدمة. ا

   مستمر
  التعليمية الشؤون 

بإ  ٨-١ والطلبات  للطالب    محفزةامج  ر شاء 
لقات.  ن  حضور ا   املنتظم

   للطالب  عدد فزة  ا امج  ا ال نوالطالبات       ملنتظم
لقات   . حضور ا

  يةامل عدد امج التحف  . ستفيدين من ال

ستمرم    
  يميةالتعل  الشؤون 

لذوي    ٩-١ تحفيظ  لقات  مسار  فتح 
اصة   . االحتياجات ا

  اصة.ذوي اال  عدد دور  حتياجات ا
 ن ب   . ذوي االحتياجات  دور عدد الطالب والطالبات امللتحق

ستمرم    
  يةالتعليم الشؤون 
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  اً ت وتطبيق طرق مبتكرة في تعليم القرآن الكريم تالوة وحفظتجويد المخرجا  ثاني اتيجي الاالستر الهدف 
امجا شطة وال أل خ لتنفيذ  )األداء النجاح (  مؤشرات  دة  امل  /تار انية   حة امل املق دف املسؤول  عن ال  

مة   ١-٢ ال علو  برامج  وتفعيل  ز   عز
معية  . با

  مةبرامج  عدد معية. مة املقا علو ال  من قبل ا
 مةعدد ا إجم ن  برامج علو ال  . املشارك
 مة  عةاملراججزاء األ عدد ا إجم   . خالل برامج علو ال

  التعليمية الشؤون   ستمر م

عدد  ٢-٢ ادة  التم    ز امل حلقات  (حفظ 
م)ن  القرآ   . الكر

 دد حلقات التمع. 
  ات املإجما عدد ن واملشار  . حلقات التمشارك

  م ين  عدد الطالب والطالبات املتم  .  حفظ القرآن الكر

  التعليمية الشؤون   مستمر 

تاج  ل  تفعي  ٣-٢ ن برنامج  افظ ل   الوقار 
امًال ب م  افظات للقرآن الكر   . تقانإوا

 ات   عدد ن واملشار نامج.املشارك  ال

 م عدد ا افظات للقرآن الكر ن وا   بإتقان.  امالً افظ
  ليميةالتع الشؤون   مستمر 

: تقديم برامج نوعية  ٤-٢   محفزة للتم

  .ين  برنامج العناية باملتم

  ز. حافبرنامج 

  يناللقاءات مية للمتم   .التكر

 امج ينا عدد ال  . لنوعية املقدمة للمتم
 ميعدد ال ين.لقاءات التكر  ة للمتم
 فزة امج ا  . سبة الطالب والطالبات املستفيدين من ال
  .ين مية للطالب والطالبات املتم  عدد اللقاءات لتكر

  التعليمية ونشؤ ال   مستمر 
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ز وتفعيل    ٥-٢   ة املتم املسابقات  ركة املشاعز
ز  (  عبدالعز امللك  مسابقة  رة،  امل مسابقة 
  . ) ...،مسابقة امللك سلمان دولية،لا

  معية. مل ا عدد ا ا  سابقات ال شاركت ف
 ن  املسابقات  عدد جما إ  . ة  املتماملشارك
  .ة ن  املسابقات املتم  عدد الفائز

   مستمر 
  التعليمية الشؤون

األ   ٦-٢ ر  التعلتطو ومعلمات  داء  ملعل  ي 
تجو  ع  بدوره  ينعكس  الذي  م  الكر د  القرآن 

معية رجات  ا     .ا

  م   ملقدمة  الدورات ا عدد ر أداء معل القرآن الكر تطو
معية  . با

  م  متوسط أداء  . التم معاي جائزةمعل القرآن الكر
 ن واملعلماتق  . ياس األثر التدر للمعلم

   مستمر 

  التعليمية الشؤون

نظام    ٧-٢ و اإل إدخال  عة شراف  املتا
او  ونيًا  إمعية  التقييم   م  تي  بحيثلك

بااملسؤو إطالع   ن  مستوى ل ع  معية 
لقات آلياً   األداء   .  ا

  يتصميم و عة اإللك  .برنامج املتا
  لقات ال عدد ينفذت  ا و عة اإللك  . برنامج املتا
 ر األداء اإللك  . ونيةتقار

ستمر م    

  التعليمية الشؤون
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  ات تعليم القرآن الكريم في عمليالتجهيزات المستخدمة وحتية  ة التالبنيير تطو  لث ثاالهدف االستراتيجي ال
امجا شطة وال أل خ لتنفيذ  )األداء النجاح (  مؤشرات  دة  امل  /تار انية   حة امل املق دف املسؤول  عن ال  
وتج    ١-٣ القرآن  صيانة  تحفيظ  دور 

م   . الكر
  .ا  عدد الدور ال تم صيان
   زة  عدد اسب  أج بدور  املوجتعليمية  لاا ودة 

م. تحفيظ القرآن الك   ر
   ستمر م

ة اإل  الشؤون   دار

ر املنظومة التقنية ت ٢-٣ ية التقنية.  .معية اطو ر الب  سبة تطو
  ر األ   .نظمة التقنيةسبة تطو

ة اإل  الشؤون   ستمر م   دار

معية ٣-٣ ئة التعليمية  ا ن الب ديثة طرق لقة لدور املطبالدد ع   . تحس  . ليم التع ا
  ديثةالتعليم ات تجمن عدد الدور املكتملة  . ا
 ال واملعلمات  عدد  ن  للمعلم املقدمة   دورات 

ديثة  الت طرق استخدام ال  عليم. ا

ة اإل  الشؤون   مستمر    دار

ال  ٤-٣ إ  اإلالتحول  ونية  امج  عليم  لك  
  . مالقرآن الكر

 ونية  الت امج اإللك معيعليم بسبة ال  . ةا
 ال اعدد  ا دورات  ية  استخدام    ملقدمةلتدر  

ونية امج اإلال م عليم لك   . القرآن الكر

ة اإل  الشؤون   مستمر    دار
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  تحقيق االستدامة المالية للجمعية  رابعالهدف االستراتيجي ال
شطة و ا امجأل ال خ لتنفيذ  )األداء النجاح (  مؤشرات  دة  امل  /تار ا  حة نية امل املق دف املسؤول  عن ال  

معيةاملالية  اإلجراءاتمتة أت ١-٤   الية امل الشؤون    مستمر   سبة أتمتة اإلجراءات املالية.    .با

معية ٢-٤ ا لسبة ا  . صيانة عقارات ا   لية اامل الشؤون    مستمر     .عقارات ال تم صيان

ية بما ي  ٣-٤ ف الن ناسب  ضبط وتقليص املصار
املا الوض معية  ع  ا  ل ل  ة أل وتحو اإلدار   عمال 

ياإللكإ النظام       .و

  يةالروفات  صاملسبة تخفيض  .ن
 ةعمال األ روفات  سبة تخفيض مص   . الورقية اإلدار

  الية امل الشؤون    مستمر 

ادة   ٤-٤ معية إيراداتز معيةع بناء وتعدد مشار   .أصول ا ر عقارات ا   الية امل الشؤون    مستمر  . طو

معيةة مشإضاف ٥-٤ ع وقفية جديدة ل ديدة   ار معية. عدد األوقاف ا         با

ع األوقاف   إدارة ٦-٤ ثمارمشار ثماروقاف األ عدد    ة اس  . ةاالس
  ةمن األوقاف ي إجما اإليراد السنو ثمار  . االس

  الية امل الشؤون    مستمر 

شطة    ٧-٤ بأ فية  عر حملة  وتنفيذ  إعداد 
ا   واحتياجا معية  ن    الستقطابا داعم

  جديدة. استقطاعات  و 

  ادة    سبة معيةات الداعمة  ا الز شطة ا  . أل
    ادة  سبة معية نالداعم فراد  األ  الز شطة ا  . أل
 ا االستقطاعات    إليرادات املضافة    ديدةسبة 

معية   . ا

  الية امل الشؤون    مستمر 
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  قةمار الشراكات مع الجهات ذات العالستثوا اءبن  خامسالهدف االستراتيجي ال
امجا شطة وال أل خ لتنفيذ  )األداء (النجاح   مؤشرات  دة  امل  /تار انية   حة امل املق دف املسؤول  عن ال  

ات    إقامة  ١-٥ ا مع  ات  شرا
افظة  . التعليمية با

   ات  عدد مة مع ا ات امل   التعليمية الشرا
افظة  . با

 ات املوقعة امج بالشرا   .عدد ال
   ستمر م

إدارة مجلس 
معية    ا

ات  قإ  ٢-٥ شرا اتامة  ا  اتذ  مع 
ن و ا نلعالقة من املانح ع   . املت

   اعدد ات  ا مع  مة  امل ات  انحة  ملالشرا
ن ع  . واملت

 ات امل االت املغطاة بالشرا  مة. عدد ا

ستمر م إدارة مجلس    
مع   ية ا

القائمة   ٣-٥ ات  الشرا فاعلية  تقييم 
ات ذات العالقة    .مع ا

   ر اتتقييم فاعء  أداتقار مة   لية الشرا امل
 . معيةمع ا

 ب ات  إحصائية  الشرا مة  مخرجات  مع  امل
ات ذات العالقة   . ا

   مستمر 
إدارة مجلس 

معية    ا
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  بالجمعيةدة والتميز المؤسسي  ة واإلدارية وتفعيل أنظمة الجوتأهيل وتطوير الكوادر التعليمي  سادس الهدف االستراتيجي ال
امجا شطة وال أل خ لتنف   ) األداءالنجاح (   مؤشرات  دة  امل  /يذ تار انية    حة امل املق دف  املسؤول  عن ال  

لقات ١-٦ ن واملعلمات با ن املعلم ن    . توط معيةواملعلمات سبة املعلم ن  ا  .السعودي
   ن ن  واملعلمات السعسبة املعلم ن املشارك   ودي

يةالدورات الت يلية در   .والتأ
  التعليمية الشؤون   مستمر 

ال  ٢-٦ االحتياج  للدراسة  ن  تدر  معلم
ن  و  معية  اإلدار ا  ا ناء  طة  و

ية.   التدر

 .ية طة التدر  ا
   طة ية.سبة تطبيق ا   التعليمية الشؤون   مستمر   التدر

ر    ٣-٦ ي  التعلي    األداء تطو سو واإلداري مل
معية  .ا

 ية املقدمة وفق االحتياج. دور عدد ال  ات التدر
   الدور سبة ذه  ن   جما  إ   إ  اتاملشارك

ن  معية العامل  . ا
  سبة قياس ن التدر  األثر متوسط   .للمشارك
  ن متوسط أداء .   العامل  معاي جائزة التم
 امج املنفذ   . ةسبة الرضا عن ال

  التعليمية الشؤون   مستمر 
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برامج    ٤-٦ ي تطبيق  و اإللك ر    التطو
ي  عد)الذا ب عن    .(التدر

  ونيلإاملنتجة الدورات  عدد  .د)ع(عن  اً ك
  ن  سبة جما  إ  عد إعن الدورات املشارك

ن ال معيةعامل  .  ا
   امج ونية اسبة الرضا عن ال عن   ملنفذة اإللك

 .عد

  التعليمية نالشؤو    مستمر 

برامج    ٥-٦ ي  تطبيق  القرآ األداء  معل 
ي)   املر  / التفاع ي/  ن (الصو للمعلم

  واملعلمات. 

  ة   التطوامج  العدد ي األداءر  . القرآ
   ن املسبة املشارك واملعلمات  ن  برامج    علم

ي  . األداء القرآ
   املنفذة امج  ال عن  الرضا  األداء  سبة   

ي  . القرآ
 سبة ن   األثر قياس    متوسط  للمعلم التدر 

  واملعلمات. 

  التعليمية الشؤون    مستمر 

ن    ٦-٦ للمعلم ة  ر تطو برامج  إعداد 
ددواملعلمات    . ا

 ال املقدمة  دور عدد  ية  التدر ن  ات  للمعلم
د واملعلمات  وفق االحتياج. د ا

  التعليمية الشؤون   مستمر 
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   ن واملعلماتاملسبة دد  علم ذه    ا ن   املشارك
املعلإ   إات  الدور  واملعلمجما  ن  ات  م

معية  .ا
   قياس سبة  ن   األثر متوسط  للمعلم التدر 

دد واملعلمات  . ا
  ن للمعلم املنفذة  امج  ال عن  الرضا  سبة 

دد واملعلمات  . ا
ن ت ٦-٦ يل املوظف معيةأ ن      .با لتحس املقدمة  ية  التدر الدورات  عدد 

معية. نية لدى موظفي ا  وتنمية الكفاءة امل
 الت وقدرات مج نتائ معية. دراسة مؤ  وظفي 
 الوظيفي  ن الوصف  تحليل  شاغري  ل تائج 

معية  .الوظائف با
  سبة قياس ن التدر  األثر متوسط   .للموظف
 امج املنفذة للم نسبة الرضا عن ال  . وظف

   مستمر 

ةاإل  الشؤون   دار
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معية أنظمةطبيق ت ٧-٦ ودة با معية.سبة تطبيق     .ا ودة  ا  إجراءات ا
 ياتق ر التقييم الذا  . ر
 ن   عدد معية. عمليات التحس  ا
 عد .  د جوائز التم
  امج دمات وال ونية.   سبة التحول إ ا  اإللك
   خطة تطبيق  اطر إدارة  سبة  عمليات    ا

معية.  ا
   خدمات من  املستفيدين  رضا  سبة  متوسط 

معية.  ا
 ا التم  سبة  افآت  م من  املستفيدين  ن  ملوظف

ة   السنو ادات  موظفي  إمن  والز جما 
معية  .ا

   مستمر 

ةاإل  الشؤون   دار
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    تمعها في المجتواجدزيادة ولجمعية  اأنشطة وبرامج الم للتعريف بتفعيل دور اإلع  سابع الهدف االستراتيجي ال
امجا شطة وال أل خ لتنفيذ  )األداء النجاح (  مؤشرات  دة  امل  /تار ا  حة نية امل املق دف املسؤول  عن ال  

شاء وحدة    ١-٧ للعالقات العامة واإلعالم  إ
معيةلتل شطة ا ف بأ   .عر

 ر دراسة ا شاء الوحدة دوى تقر  . إل
   فية التعر األفالم  ي  عدد  و اإللك املوقع  ع 

معية.   ل
   املنتجة  الوحدة. عدد األفالم الوثائقية 
  ا معية وموقع ارات ل ياإللكعدد الز  . و
 ا معرفة  معية   دماتبختمع  سبة  ا

  ). ستطالعات الرأيا(

   مستمر 
العالقات العامة   وحدة 

  عالم اإل و 

ي    ٢-٧ و اإللك املوقع  وتحديث  ر  تطو
معية   . ل

 الشب ع  معية  ل ي  و اإللك املوقع  كة  رابط 
   .يةالعنكبوت

   امج ال شطة سبة  املوقع    واأل ع  املرفوعة 
معية ي ل و    .اإللك

  .ي و ر املرفوعة ع املوقع اإللك   سبة التقار

   مستمر 
العامة  العالقات وحدة 

  عالم اإل و 
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ل  ٣-٧ ميدانية  دراسة  ع  إعداد  لتعرف 
تمعاحتيا    . جات ا

 نتائج الدراسة امليدانية.   
 ا امج  ال تمع   سبة  ا احتياجات  غطي  ل 

معية ة ل شغيلية السنو طة ال    .ا
   مستمر 

العالقات العامة  وحدة 
  عالم اإل و 

معية    ٤-٧ ز دور ا ت برامج إعالمية  تنفيذ 
  . تمع ا

  اإل امج  ال قطاعات    عالميةعدد  مع  املنفذة 
تمع     .اا

  امج اإل ال م  إلبراز املنفذة    عالمية عدد  عية دور ا
تمع    . ا

 عن تمع  ا رضا  و   سبة  شطة  معية  أ ا رامج 
  .تلفةا

   مستمر 
العالقات العامة  وحدة 

  عالم اإل و 

املستفيدين  ت  ٥-٧ مع  التواصل  آليات  ر  طو
  . تمعوا

 امل اإلعالمية  عدد  والتغطيات   شطة ألطبوعات 
معية رامجو     .ا

  ةعدد مالت التوعو ة   ا    .طالبللاملوج
  ة من خالل  ضا اسبة ر امج التوعو لطالب عن ال

  . رأي الطالباستطالعات 

   مستمر 
العالقات العامة  وحدة 

  عالم اإل و 
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فعيل العالقات العامة مع املؤسسات  ت  ٦-٧
  .املانحة

 ات املانحةج ع ل ارات قسم املشار   .دول ز
 ات املانحة   .ل االتصاالت با
 امل ادة   الز معيةسبة  ل املقدمة  من    نح 

ات املانحة  . ا
   بمشاركة معية  ا ا  نفذ ال  الفعاليات  عدد 

ات املانحة. ن من ا  ممثل
   ات  فعاليات ومناسبات املؤسسات عدد املشار

  املانحة.

   مستمر 
العالقات العامة  وحدة 

  عالم اإل و 
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  أنشطة الجمعية   ياستقطاب وتمكين وتأهيل المتطوعين ف   ثامنالهدف االستراتيجي ال
امجا شطة وال أل خ لتنفيذ  )األداء النجاح (  مؤشرات  دة  امل  /تار انية   حة امل املق دف املسؤول  عن ال  

وحدة  إ  ١-٨ يل ال شاء  وتأ  ستقطاب 
ن ب معيةاملتطوع  . ا

 ر دراسة ا شاء الوحدة دوى تقر  . إل
  التطوع بالوحدة. وأنظمةأدلة 
 ن  ا ل ن امل  معية.عدد املتطوع
 معية.عاعدد السا  ت التطوعية  ا
   بأعمال ن  املشارك معية  ا ن   العامل عدد 

 . تطوعية

   نسبة املتطوع أعداد  ادة   ن   الز   املشارك
مع شطة ا شاء الوحدة.  يةأ   عد إ

   ستمر م
إدارة مجلس  

معية    ا

ر  ٢-٨ ن ب أداءتطو معيةاملتطوع ية املقددور عدد ال   . ا نمة ات التدر  . للمتطوع
  ن سبة ن املشارك ذه الدور من املتطوع  . ات 
  سبة قياس ن التدر  األثر متوسط   .للمشارك

  ن  رضا  سبة امج  املتطوع يةعن ال  . التدر

  التعليمية الشؤون   مستمر 
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ا-٣ ة إدارة ال ات   اس
ات وأح  ات وع ة ت ات ة االس ف ال اجه ت قع أن ي ارانا  م ال ا  أخ ي  ، ل غي ت اي ه ال ح    ه ض ا    اعوات ب اسات ال وال

ل على ال م ي تع ها و/أو ال ع   ال عة إلاق اسات ال ها. وتع ال ة ـ م ا على فعال ل    دارة ال ع اءات ال ة واإلج اخل ة ال األن

األبها   م  في   ن  س ي  وال ا  ال م  ال  لل  ة  ح غي  ا و فإلدارتها،  ع على  ال م  ل  ات  ـ والع ا  اذ   ال  وات

اء ح  اتاإلج ق وثهل اعل ة ال ل ح اسات الها ق ار ال وثهاا مع األخ في االع ع حال ح   . ي س

ل عها    و ف ت ي س اسات ال ء ال ا ال ةه ف ال  ال اء ت قعة أث ا ال از م في إدارة ال إ ها  ض ة، و ت ات ة االس

  خالل:  
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ا ت    : ال

اجه تي ت   ي ت ا ال ة  ف ال ا اال ال ة إلى فس ا  .ات ت ل    و اأن  قة    ال ل م ع ت  ة، فإنه ي ة لل ة في األه او على ل م

ت س م  و   ذات م عالة  ـم ف س  وم   م ر أو  اءم وثها ال ة ح ال عها  لاألث ال  م ح اح ف ت ي س اسات ال ا يلي ال   ة ال ، 

: ل ا    ال

 فه ا ص لة وت ا ال ف على ال ع وثها. ال ارة ح ة ت ال اعاة اح ا مع م  وصفا ج

 ي اح   ت اس ال  ها.و

  ات ة علآل اال  ودارتها.  ى ال

 اءات اإل لفةفعالة الج  . وال

  /ة ول عال ه  ال ال ي اع إدارة  ل ال ي ت   .ال

اسات إد  فوس  ع س عه ت هج ال ت ا لل ا  ةال ارة ال ه ال ة ه لفي معال ـة:  ول ال ات ال ف اآلل قع ت   م ال
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   ة اال ث م ال ة.  ةال ل دور وم وم ات ة االس ف ال اجه ت ي ق ت   ال

 ص اع علىت ل ج  ا     ارد.ال للال الفع  ال

 ة و تع ال اخل اجعة ال ل م قال على ال قعة  ا ال اف ال ورة الك عة ال ا   . وال

  ي ة وت فا اءلةا تع ال ة وال ول ات ال ل ام اآلل   . ة لل م ال

  ام ل فعالة  االل .اإلدارة ة ع ا  ل

ا   اون ن   ألن ال غ   ق ت أ ال ةم ها، وق ي ة  ح   أو  في اآلخفي ح    ي م ة م ح األول رة أقل أه ها  ي ا وت اجعة ال ، فإنـه  م
ة ، ت .رع س ق ذل ة ول ا  ال   اآلتي: م ال

  

 ا قع أن ت ي م ال ا ال اجعة ال ة للم ات ة االس ف ال ه ةجه ت ي ف س ا وت  ). ل دور (ن

  ي ة  ال ت اإدارة  عول ة ال الح افقة صاح ال ع م ل  م ل ل م يل   . وت

  ة ات في أول غ اسات التق تقار ع ال ات وس ا وآل ها.ال      م
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  معيةللج االسرتاتيجيـة خلطـةتنفيـذ ا أثنـاء  احملتملة املخاطـر

  م  اخلطر املتوقع  شـدته  تملة العواقب احمل  فيفخالت إجراءات وسياسات 
 فري من  يشكل  اإلدارة  جملس  ق 

  .االقسام لعمل هذه األولو۶ت ورؤساء
 ولو۶ت مشاريع اخلطة   - حتديد قائمة 

 .إجياد مصادر دخل جديدة 
احتمالية  
 متوسطة

  .قلة املوارد الالزمة للتنفيذ 
 

١  

   .ختفيف ساعات العمل 
  .العمل املؤقت بدون أجر  

 الكفاءاتطاب املتطوعني و قاست . 
  القطاع شركات  مع  اص  اخل  االتفاق 

 املتخصصة يف التوظيف. 

احتمالية  
  عالية
 

واملتخصصة   العاملة  الكوادر  قلة 
  . اجلمعيةيف 
 

٢  

 نفيذ اخلطةتشكيل جلنة متابعة لت .  

   بني والتواصل  لالتصال  آلية  وضع 
امل وعقد االطراف  اخلطة  بتنفيذ  عنية 

شهري دورية  للاجتماعات  على  و ة  قوف 
 .هدافألحتقيق ا

احتمالية  
  عالية
 

فع االتدين  والتواصل الية  تصال 
األطراف   بني  املعلومات  وتبادل 

 املعنية بتنفيذ اخلطة. 

٣  
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  عقد دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية
مجيع    وإشراكلتجاوز مقاومة التغيري  

  .رارات اخلطةيف ق اجلمعيةمنسويب 

 العاملني    إن مجيع  إشراك  اخلطة  أيف  جزاء 
احملتملة   املقاومة  من  مخيفف  بذلك   أل

  ا جزء من اختاذ القرار.يكونو 

احتمالية  
  متوسطة
  

منسويب  قبل  من  التغيري  مقاومة 
  .اجلمعية

  

٤  

 جل تعىن  تشكيل  استشارية  نة 
  .ابعة اخلطةمبت

 برجم املإعادة  واملشارية  ع  بادرات 
  . األمهية واألولويةحبسب 

احتمالية  
  ةعالي

الوقت   وجتاوز  التنفيذ  بطء 
  املطلوب. 

٥  

   ورؤية برسالة   يةاجلمعالتوعية 
 االسرتاتيجية.  واألهداف

 خارجي  االستع مبستشار  انة 
 . على التنفيذلإلشراف 

 التنفيذ. تدريب القائمني على  

   ثقافة  معيةاجللدى مجيع منسويب  بناء 
 االسرتاتيجية. ية تنفيذ اخلطةمه

املنسوبني املعنيني  ز۶دة نسبة االحتفاظ لدى   
  . ۲لتنفيذ

احتمالية  
  متوسطة
  
  
  

اإلدارية املناصب   التغريات  يف 
  . الوظيفية

  
  
  

٦  
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ق-٤ عة وال ا   ال
م   ةتق اف ا  ال ف األه عة ت ا ل على م ة م الع ات ا  الس ي ل اخالل م م ار ال ل ح ما ه ملعة اإل  في ع

ة ال اول ال ةج ل ل    غ ا تع قة.  ا ةال ة    ال ات ة االس عة شاملة لل ا اء م عة على إج ا اد وم ة إع م خالل " آل

ة "   ات ة االس ة ال ع ل إدارة ال ةم م   .ال

اس م  ل  افي ق األه ات   ت ادرات وجاالس ة وال ة ل ة لل ة واض د م  د آل ات األداءاس األداء م خالل ع ش . م

ا س   لك ة  ات االس ة  ال ف  ت ع  ة  ل ل  افات  ت االن ل  خل  حلي وال ال ق  وال عة  ا ال ة  ل إن    –لى ع

ت   ا  –وج ة االس اف ال ادراتع أه ة وم اصةها، إضافة  ت قار ال از    إلى رفع ال اء   اإلن ار أع ة و اخ   م  ال

ي،  ات ال ال االس ة في م ا وق تله خ ام ال ة ل الي:إدراج خ ق على ال ال   عة وال
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   املتابعة والتقييم خطة 
  مؤشرات األداء  املسؤول   األنشطة   اهلدف   م

قياسا  ١ على  للخطة    مؤشرات   لتدريب  األداء 
  . ة االسرتاتيجي

 ة للجنة قييم مؤشرات األداء ۲لنسب عداد تصميم تإ
   .وخطتها

  اجلمعية رئيس 
  اخلطة املدير التنفيذي ملشروع

  بع سنوية لر انسبة اإلجناز  
  املتدربني. نسبة  

٢    االجتماعات والتقارير الدورية عن اخلطة وإعداد دليل
   .ومعايري التنفيذملتابعة وتقييم 

 اخلطة. عو شر راجع الداخلي واخلارجي ملامل  

 األداء على تقارير ربع سنوية عن احلصول. 
  حبيث املتابعة  ومعايري  الدوري  للتقييم  دليل  إعداد 

ا مناذج  على  قياس  يشتمل  ومناذج  والتقييم  ملتابعة 
 .املؤشرات

    من للمشروع  واخلارجية  الداخلية  املتابعة  إجراء 
    .وخارجها يةاجلمعداخل 

  معية اجليس رئ
 اخلطة عاملدير التنفيذي ملشرو 

  . جلمعيةاجلودة ۲ رئيس قسم

 ارير السنوية نسبة التق . 
 نسبة اإلجناز ملا هو خمطط له. 
  .اكتمال الدليل وتعميمه 
 واملتابعة. مناذج التقييم  إعداد  

  مقرتحات التحسني والتطوير بصفة دورية   ٣
  

دوري بصفة  احلالة  تقارير  مقرتحات ة  دراسة   وطرح 
  . حسني واجلودة الداخلية للمشروعلتل

  مشروع اخلطة. يفري نسبة التغي   اخلطة ي ملشروعاملدير التنفيذ
   على املستجدة  املقرتحات  املشروع  نسبة 

  منها.  واملقبول
املشروع   إعداد الدراسات اإلجرائية عن املشروع  ٤ إجنازات  أهم  تتضمن  سنوية  دراسات  إصدار 

للتواصل يف  ا   كتاب يوزع علىيتم اعتمادها يف لشركاء 
  ذلك.

  . جناز الكتابنسبة ا   لتنفيذي ا الفريق 
   تواف اخلطة  نسبة  مع  التنفيذ  االسرتاتيجية ق 

    .معيةللج
 


