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االسرتاتيجياهلدف   املسؤول املؤشر التكلية املصروفات املالية تاريخ التنييذ املستهدف الربنامج  التشغيلي اهلدف 

 
 
 

تعلي  الررن  
الكري  تالوة 
وحيظا وجتويدا 
وتدبرا للذكور 

 واإلناث.

 
 
 
 

 علي  الررن ت
 الكري 

 للذكور واإلناث

 

فتح احللقات القرآنية يف 

مساجد ودور القرآن يف 

 عمل اجلمعية نطاق

 رياال51111 م 8102 -م   8102 حلقات جديدة 5

عدد احللقات 

 القرآنية اجلديدة

 اليت مت فتحها

الشؤون 

 التعلمية

إقامة اجملمعات القرآنية 

يف جوامع ودور القرآن يف 

 نطاق عمل اجلمعية

جممع قرآني جبامع 

 اخللفاء الراشدين
 رياال021111 م 8102 -م   8102

اجملمعات عدد 

القرآنية اليت مت 

 إقامتها

الشؤون 

 التعلمية

إقامة الدورات القرآنية 

الصيفية املكثفة يف 

جوامع ودور القرآن يف 

 نطاق عمل اجلمعية

 اقامة دورة مكثفة

 صيفية
 رياال051111 م 8102 -م   8102

عدد الدورات 

القرآنية الصيفية 

املكثفة اليت مت 

 تنفيذها

الشؤون 

 التعلمية

تنفيذ احللقات القرآنية 

 ال يستطيعأون الين ملن 

احلضور للحلقات والدور 

 القرآنية

برنامج رتل للتعليم 

 عن بعد 

 للمعلمات 

 رياال851111 م 8102 -م   8102

عدد احللقات 

القرآنية املنفذة 

 أون الين

الشؤون 

 التعلمية
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 املسؤول املؤشر

 
 

تعلي  الررن  الكري  
تالوة وحيظا وجتويدا 
 وتدبرا للذكور واإلناث.

 

 
 جياد حياظ إ

وحافظات 
 مترنني

إقامة احللقات املتخصصة 

للحفاظ ملراجعة وإتقان القرآن 

 الكريم

 ألف رياال 01111 م 8102 -م   8102 حلقات 5

عدد احللقات 

القرآنية 

املتخصصة 

 املنفذة للحفاظ

الشؤون 

 التعليمية

ختريج حفاظ وحافظات متقنات 

لكتاب اهلل الكريم حفظًا 

 وجتويدًا

حافظا 05

 وحافظة
 ألف رياال 51111 م 8102 -م   8102

عدد احلفاظ 

واحلافظات 

 اجلدد

الشؤون 

 التعليمية

بنني  الكياءاتاسترطاب 
وبنات للعمل يف اجلمعية 
وإعداده  وتأهيله . 

 وتطويره .

 
تأهيل 
معلمي 
ومعلمات 

الررن  الكري  
وتطوير 
 مهاراته 

تنفيذ الدورات املتخصصة 

لتأهيل وتطوير أداء املعلمني 

 واملعلمات قرآنيًا وتربويًا

 ألف رياال 05111 م 8102 -م   8102 دورة 08

 الدورات عدد

 املتخصصة

 إقامتها مت اليت

 للمعلمني

 واملعلمات

الشؤون 

 التعليمية

 ألف رياال 00111 م 8102 -م   8102 طالبة55 مشروع الربنامج الصباحي
عدد تأهيل 

 املعلمات

الشؤون 

 التعليمية

تنفيذ الدورات التقنية لتأهيل 

واملعلمات تقنيًا مبا  املعلمني

للتعليم  يواكب التطوير التقين

 عن بعد

 عدد الدورات رياالألف  01111 م 8102 -م   8102 دورات0

الشؤون 

 التعليمية

والعالقات 

 العامة
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تعزيز        
الشراكات 
اجملتمعية 
يف خمتلف 
 .اجملاالت

 

بناء شراكات 
مع اجتماعية 

الرطاعات احلكومية 
 واخلاصة واخلريية

توقيع شراكات مع 

 اجلهات احلكومية
 ال يوجد م 8102 -م   8102 شراكات0

عدد 

 الشراكات

 اإلدارة

 والعالقات العامة
توقيع شراكات مع 

 القطاع اخلاص
 ال يوجد م 8102 -م   8102 شركات0

عدد 

 الشراكات

 اإلدارة

 والعالقات العامة

توقيع شراكات مع 

 القطاع اخلريي
 ال يوجد م 8102 -م   8102 0

عدد 

 الشراكات

 اإلدارة

 والعالقات العامة

طباعة تقويم 

 التوزيع الصلوات مع

 511عدد 

 تقويم
 رياال 5111 م 8102 -م   8102

عدد التقاويم 

 املوزعة

 اإلدارة

 والعالقات العامة

 والقسم املالي
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تنظي  اليرص 
التطوعية للجمعية 
وإجياد بيئة جاذبة 
للمتطوعني 
 واملتطوعات.

 

 شؤو  تنظي 
 والتطوع املتطوعني

استقطاب املتطوعني ذوي 

 املهارات املناسبة للعمل
 م 8102 -م   8102 متطوع   81

1115 

 التكلفة لتجهيز ما

يلزم للمتطوعني من 

ادوات او بدل 

 حمروقات

عدد 

املتطوعني 

الذين مت 

استقطابه

 م

اإلدارة مع 

العالقات 

 العامة

التنسيق مع املتطوعني 

وإشراكهم يف تنفيذ برامج 

 ومبادرات اجلمعية

 ال يوجد م 8102 -م   8102 مبادرات تطوعية01

عدد 

الربامج 

واملبادرات 

 املنفذة

اإلدارة مع 

العالقات 

 العامة
لتحول الترني ا

لتحسني وتطوير 
 وإجناز املهام اإلدارية

ربنامج اإلدارة تفعيل العمل ب

 التقنية العام احلديثة
 رياال فأل05 م 8102 -م   8102 برنامج

تفعيل 

 الربنامج
 اإلدارة

 رياال51111 م 8102 -م   8102 برامج0 تفعيل برامج التعليم عن بعد
 تفعيل

 الربنامج

 اإلدارة

وقسم 

 العالقات



 
 

 

 اململكة العربية السعودية
 والتنمية االجتماعية وزارة املوارد البشرية 

 معية فحيي  الررن  الكري  اجل
 )تالوة( مبحافظة بلرر 
 3331ترخيص 

 

 

 

 

التكلية  تاريخ التنييذ املستهدف الربنامج  اهلدف اهلدف االسرتاتيجي
املصروفات 
 املالية

 املسؤول املؤشر

 
 

تنويع مصادر 
التمويل يف 

وفحسني  جلمعيةا
الكياءة املالية 

 بها.
 

 تنمية املوارد املالية
عداد الربامج واملشاريع إ

 النوعية
 0111 م 8102 -م   8102 برامج5

عدد الربامج 

واملشاريع اليت 

 مت تنفيذها

تنمية 

املوارد 

 املالية

االستدامة برنامج 
 املالية

 زيادة االستقطاعات

استقطاع 511

جديد بقيمة 

 ريال011

 م 8102 -م   8102
حسب نسبة 

 االستقطاعات

عدد 

االستقطاعات 

 اجلديدة

تنمية 

املوارد 

 واملالية

 االستدامة برنامج
 املالية

تأمني أوقاف مستدامة 

 للجمعية
 املشاريع انهاء الوقف ألف211 م 8102 -م   8102 انهاء وقف األم

الرتشيد وترليل 
 النيرات املالية

تقليل النفقات املالية  

 بأقصى حد

تقليل املصروفات 

 %51بنسبة 
 ال يوجد م 8102 -م   8102

مدى تقليل 

نسبة 

املصروفات 

 بالعام املاضي

 املالية

 واإلدارة


