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فإن من نعم اهلل علَنا مجَعاا   

أن ًفقنااااا العناٍاااا     ا ااااى   

ااعظاااَم ااااالِ أنىااااى علااا  

نبَااى د ااى ااال  اهلل علَااى 

ًسااااالم اَ اااااٌن اناااااا ناااااٌ ا   

ًهادٍااااااااااا     اا اااااااااا ا  

املسااا قَمج ًهعلاااى  ااا ٍع   

ًمنواهاااااا  ااااااا ًن اااااااىنَا 

ًأم نااا   تً اى ً ااى     جًاااىٍن 

                          معانَى ًااع ل مبا فَى.
 خادم الحرمٌن الشرٌفٌن

 العزٌز عبد بن سلمان الملك
 هللا حفظه
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دٍننااااااااااا ا سااااااااااتمُ  

احلنَاااان دٍاااان   افاااال 

ً عاضااى ً ااوش  ً اا ٍع نا 

ا سااتمَ     ااى علاا    

                                                .ااع ل اخلريِ

                                                                                                                        

 سمو ولً العهد األمٌر
 العزٌز عبد بن سلمان محمد بن

 هللا حفظه
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 اا ااااا ٍم ااقااااا  ن حفااااا   ن

 عظااااااَم  اااااا   ً عل ااااااى

 هاااالي هلل ًاحل ااااى جالج َاااا 

 ً  سسااااا  ناااااا   ااااااابتد

 ماان  ااُ   اال ًاساا  ى 

 يف أم  ً ل اا  ٍم ااق  ن

 ام اااااىاد هاااااٌ ااااااابتد هااااالي

                 .اا  ٍم ااق  ن ا  ً هٌع
 صاحب السمو الملكً

 األمٌر فهد بن سلطان بن عبدالعزٌز
 أمٌر منطقة تبوك

 هللا حفظه
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 :وبعد وسلم   وصحبه هلآ وعلى محمد نبٌنا والمرسلٌن، األنبٌاء أشرف على مالوالس ةالوالص العالمٌن، رب هلل الحمد

 مقن أنشقتت التقً السقامٌة رسقالتها لتحقٌق  لمسٌرتها واضحة رؤٌة تبنً على تأسٌسها منذ تحفٌظ القرآن الكرٌم بتبوك ةٌمعج حرصت فقد

 .المبارك الوطن هذا جمعٌات كأحد وهً تعلٌم وتحفٌظ كتاب هللا تعالى أجلها

توجٌهقات الققرآن الكقرٌم وسقنة نبٌنقا محمقد  مقن المنبثققة المؤسسقٌة الققٌم مقن بعقدد ملتزمقة ةٌمعالج زالت وال كانت ذلك تحقٌ  سبٌل وفً

 االسققتراتٌجٌة الخطققة مققن ابتققداء   وطموحققة شققاملة اسققتراتٌجٌة خطققط وفقق  المجتمقق ، وثقافققةهققذا الققدٌن العظققٌم  قققٌمو صققلى هللا علٌققه وسققلم

 .الثانٌة االستراتٌجٌة والخطة ،األولى

 لهقا ٌتطلق  التقً األهقداف لتحقٌق  تأسٌسها منذ ةٌمعالج بدأته لما استكماال   ،(م2222 - 2222) ةٌمعللج الثالثة االستراتٌجٌة الخطة وتأتً

فقً تعلقٌم وتحفقٌظ الققرآن الكقرٌم والسعً الى التمٌٌز  (2232) المملكة رؤٌة من مستلهمة المحلً والمجتم  ةٌمعالج منسوبً من الجمٌ 

م وتربٌة أبناء المجتم  ذكورا وإناثا على المنهجٌة المعتدلة المتوسطة التً تجعل من أسات القرآن الكرٌم وهدي النبً صلى هللا علٌقه وسقل

  .عاملة على تحصٌن جمٌ  منسوبٌها من الغلو والتطرف أو تبنً االفكار الدخٌلة ،نبراسا  ومرشدا

 ه تعالى " إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم " شعارها قول

وبقذل مقن وقتقه وجهقده وفكقره مقن أجقل  االسقتراتٌجٌة الخطة هذه عدادإ فً ساهم من لكل وتقدٌري شكري تقدٌم المناسبة بهذه لً وٌطٌب

 الموف ،،، وهللا .خروج هذه الخطة بالصورة المثلى فلهم منا جزٌل الشكر والعرفان

 رتٌس الجمعٌة
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 بكفقاءة األهقداف تحقٌق  فقً االسقتراتٌجً للتخطقٌط والقرتٌس المهقم بالقدور جمعٌقةالمجلقس إدارة  من إٌمانا   االستراتٌجً بالتخطٌط نشأتها منذ بتبوك الكرٌم القرآن تحفٌظ جمعٌة اهتمت

 وتبنقً التطقوٌر، ذلقك وراء مقن المبتغقاة التنموٌقة واألهقداف واالجتماعٌة والثقافٌة المؤسسٌة الخصوصٌة االعتبار بعٌن آخذة جمعٌةال أبناء سواعد على قامت خطط وف  وذلك وفاعلٌة

  .وتطلعاته والمستقبل وحدوده، الواق  م  تتواف  التً التخطٌطٌة النماذج

 مباشقرة اللجنقة بقدأت حٌق  ،من مجلس إدارة الجمعٌة أصدر بقرار بذلك مكلف عمل فرٌ  لالخ من وذلك الثالثة خطتهااالعداد والتجهٌز لبناء  فً جمعٌةال شرعت مهـ 1439 عام وفً

 2232 المملكقة رؤٌقة وتحلٌقل ودراسة والتحدٌات، القوة عناصر أبرز على والوقوف جمعٌةال واق  وتشخٌص العمل، ومراحل المنهجٌة لتحدٌد واللقاءات االجتماعات من العدٌد عقد فً

 مقا توافقهقا مق  والمنهجٌقة، بالعلمٌقة تتسقم للتخطقٌط معتمقدة نمقاذج عقدة دراسقة م  ،جمعٌةلل الثالثة االستراتٌجٌة الخطة وأهداف توجهات بناء فً ٌسهم بما رتٌسة، مرجعٌة باعتبارها

 القطاع الخٌري  ٌشهدها التً المتغٌرات استٌعاب على وقدرتها القادمة، المرحلة لالخ جمعٌةال إلٌه تصبو

 إعقداد وفعالٌقات وأنشقطة مراحل لجمٌ  مورعاٌته مدعمه علىوأعضاء المجلس  جمعٌةال لرتٌس والتقدٌر الشكر ببالغ أتقدم - الثالثة االستراتٌجٌة الخطة إعداد لجنة أعضاء عن نٌابة -

  .التوجهات وبناء الواق  لتشخٌص العمل وورش اللقاءات كافة فً الفاعلة مشاركتهم على اإلدارات مدٌري كافةل الشكر بالغ عن أعبر كما الخطة، هذه

القداعمٌن  بطموحقات والوفقاء حق ، وهو التمٌز واستدامة كثٌر، وهو إنجازه تم ما على الحفاظ ٌستهدف والذي جمعٌةبال العمل فرٌ  نتاج هً أٌدٌنا بٌن التً الخطة هذه فإن الختام وفً

 الخطة هذه فً إلٌه تصبو ما لتحقٌ  جمعٌتنا هللا وف  ،وتحقٌ  تطلعات والة أمرنا فً هذه البالد المباركة والمسؤولٌن عن هذه الجمعٌات المباركة والوطن والمجتم  ومنسوبً الجمعٌة

 .الصالحات تتم بنعمته الذي هلل والحمد الطموحة،

 الثالثة االستراتٌجٌة الخطة إعداد لجنة رتٌس
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 الصفحة الموضوع

 6 كلمة رتٌس الجمعٌة

 7 الخطة إعداد لجنة رتٌس تقدٌم

 9 تنفٌذي ملخص

 12 االستراتٌجٌة األهداف

 11 للخطة المنهجً السٌا : أوال  

 12 المرجعٌة المنطلقات

 14 التخطٌط منهجٌة

 15 المراحل االستراتٌجٌة

 21 التخطٌطً النموذج

 21 النموذج مراحل

 22 الخطة إلعداد الزمنٌة والخطة المراحل

 25 الخطة ومدخالت وثات 

 26 الخطة بمدخالت إحصاتً بٌان

 27 للجمعٌة والمؤسسً الدٌموغرافً السٌا : ثانٌا  

 28 للجمعٌة الجغرافً النطا 

 28 للجمعٌة المؤسسً السٌا 

 29 التنظٌمً الهٌكل

 الصفحة الموضوع

 31 الجمعٌة إدارات

 32 الجمعٌة طلبة إحصاء

 32 الجمعٌة ومعلمً موظفً إحصاء

 SWOT 33: للواق  االستراتٌجً التحلٌل

 35 الوطنً السٌا : ثالثا  

 36 2232 المملكة ورؤٌة الخٌري العمل

 38 للجمعٌة االستراتٌجً التوجه: رابعا  

 39 ورسالتها الجمعٌة رؤٌة

 42 الحاكمة المحورٌة القٌم

 42 الرتٌسٌة األداء ومؤشرات والمبادرات األهداف :خامسا  

 43 الشاملة بالحوكمة االلتزام: األول االستراتٌجً الهدف

 44 المالٌة واالستدامة النمو تحقٌ : الثانً االستراتٌجً الهدف

 46 البشري المال رأس تمكٌن: الثال  االستراتٌجً الهدف

 47 متمٌزة مخرجات تحقٌ : الراب  االستراتٌجً الهدف

 48 وتنفٌذها الخطة نجاح ممكناتسادسا : 

 54 للجمعٌة الثالثة االستراتٌجٌة الخطة إعداد فرٌ  عمل خطة

 56 الثالثة االستراتٌجٌة الخطة لمواتمة التغٌٌر فرٌ  لجنة
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ممكنقه وأن العناٌقة بتعلقٌم كتقاب هللا وتحفٌظقه بأفضقل أسقلوب وبقأعلى جقوده  مققدمتها فقً ٌقأتً والتً المرجعٌة المنطلقات من عدد على الحالٌة الخطة ترتكز

التقً تشقرف علٌهقا وزارة المقوارد البشقرٌة  تتمثل الجمعٌة العمل المؤسسً فً كل العملٌقات واألدوار اإلدارٌقة التقً تققوم بهقا مق  الوفقاء بمتطلبقات المواتمقة

أرحقب  آفقا  فقت  فقً سٌسقاهم والقذي الجدٌقد الجمعٌقات نظقام سٌفرضقها التقً للتطقورات واالسقتعداد 2232 جتماعٌة وف  تطلعقات رؤٌقة المملكقةوالتنمٌة اال

بقرأس المقال البشقري وتنوٌق  مصقادر القدخل  االهتمقاموأوس  ألداء عمل الجمعٌات وتحقٌ  رسالتها والقٌام بأهم مرتكزات استمرار أداتها وتمٌزها مقن خقالل 

 .والتموٌل وتنمٌة الموارد والتوس  فً االوقاف والهبات وف  تنظٌم إداري محكم وبشكل عصري

 التحلٌقل علقى ارتكقزت المعقالم، واضقحة الخطقوات محقددة تخطٌطٌقة منهجٌقة وفق  المراحقل مقن العدٌقد علقى - أٌدٌنا بٌن التً - الثالثة الخطة هذه بناء مدوٌعت

 المواءمقة ومتطلبقات انعكاسقاتها ودراسقة ،الجمعٌقات الخٌرٌقة مسقتقبل علقى المقؤثرةالمجتمعٌقة  التوجهقات ورصقد والخارجٌقة، الداخلٌقة الجمعٌة لبٌتة العلمً

 تشقاركً ونهقج جمقاعً، عمل كمنهج العالقة، ذوي األطراف جمٌ  بمشاركة واألهداف والرسالة الرؤٌة وصٌاغة األولوٌة، ذات القضاٌا لتحدٌد وصوال   معها؛

 .التخطٌط فً

 ٌفقر  المسقتفٌدٌن أعقداد ازدٌقاد أن كمقا الجمعٌقات، لتلقك المؤسسقً البنقاء توافر بمدى الكرٌم القرآن لتحفٌظ الخٌرٌة الجمعٌات مخرجات جودة ارتبطتولقد 

 الدٌمومقة وكقذلك العناٌقة بمصقادر القدخل لتحقٌق  للعقاملٌن والتقدرٌب التأهٌقل مسقتوى رفق  ضقرورة إلقى باإلضقافة والتطوٌر، المتابعة فً حدٌثة أسالٌب تقدٌم

خطة عمل واالستفادة من الخبراء والمتخصصٌن  ٌتطلب وهذا الحلقات، تلقاه الذي الدعم بمستوى اإلضرار دون النفقات ترشٌدم  العمل على  المالٌة للمصادر

 .به هذه الخطة االستراتٌجٌة فً مثل هذه المجاالت وهذا الذي عملت

 المؤسسققات ألداء المسقتمر والتققوٌم واضققحة، وأهقداف اسقتراتٌجٌة خقالل مققن المجتمعٌقة، التنمٌقة فققً والمسقاهمة التطقوٌر حركقة فققً االسقتمرار والمهقم هقو

 .واالبتكار التطوٌر حركة استمرار بغر  الخٌرٌة
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الخطة االستراتٌجٌة 
الثالثة لجمعٌة تحفٌظ 
 القرآن الكرٌم بتبوك

1441 - 2222 

 الرؤٌة
 الرٌادة فً تعلٌم القرآن الكرٌم 

 بأسالٌب مبتكرة. 
 

 الرسالة
 بكوادر مؤهلة  تعلٌم القرآن الكرٌم

 لمجتم  راتد. وأسالٌب مبتكرة وبٌتة جاذبة
 

 القٌم المؤسسٌة
 للققرآن العمقل تعظٌم.1

 .أهله وخدمة
 الفرٌ العمل بروح .2
 الشفافٌة.3
 المصداقٌة.4
 االحترافٌة.5

 اإلبداع واالبتكار.6

 تحقٌ  التمٌز المؤسسً

 المالٌة واالستدامة النمو تحقٌ 

 البشري المال رأس تمكٌن

 متمٌزة مخرجات تحقٌ 
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 اتجاهاتىالمستقبلىفيىالتعلومىبمنطقةىتبوك

 أوالً: السياق املنهجي للخطة
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المتغٌرات المؤثرة فً البٌتة والواق  الكلً  إلى مراعاة بعدٌن أساسٌٌن هما السٌا  والنس  بما ٌكفل أخذ كل لجمعٌة تحفٌظ القرآن الكرٌمتستند الخطة الثالثة 

ٌُعدالجمعٌةالذي تعمل فً إطاره    .السٌا  نتاجا لجملة القوى الدافعة للتطوٌر ، لرسم مالم  االستراتٌجٌات، واألهداف والغاٌات. كما 

 المنطلقات المرجعٌة:
 الخطقة أبعقاد التحقوالت وسقماته وخصوصقٌته االجتماعٌقة والثقافٌقة، كمقا تراعقًتنطل  الخطة الثالثقة مقن منطلققات محقددة تراعقً السقٌا  المحلقً والقوطنً 

 بما ٌدعم البناء المنهجً لتوجهات الخطة ومسارات المستقبل المأمول كما ٌلً: ،المجتمعٌة

  .ٌ  باإلضافة لصحٌ  السنه النبوٌةراالهتمام والعناٌة بتعلٌم وتعلم القرآن الكرٌم بصفته أصل من أصول التش -

ة الوطنٌة، وخصوصٌة الثقافة العربٌة واإلسالمٌة الداعمة إلعداد أجٌال واعٌة قادرة على المشاركة الفاعلة فً بناء المجتمق ،ال - ٌّ والمحافظقة علقى  ُهو

 ُهوٌته بالعلم والعمل والتنمٌة.

  2232رؤٌة المملكة  تطلعات -

مزٌقد مقن ثققة المجتمق  فقً األداء  واسقتدامة التمٌقز والسقمعة المؤسسقٌة وكسقباستدامة النجاح والمحافظة على النمو  التركٌز على دعاتم االستدامة -

 والبرامج.

 ة م  التركٌز على جوانب التحسٌن المستهدفة واستثمار مجاالت التمٌز.ٌمعللجالدروس المستفادة من الخطتٌن األولى والثانٌة  -

 التخطٌط الواقعً واختٌار نموذج مالتم للمرحلة المقبلة،  -

 وتنمٌة قدراته التنافسٌة فً ظل اقتصاد قاتم على المعرفة واالبتكار. بالعمل الخٌريالتوجه الوطنً لالرتقاء  -

 .الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌةوالتوجهات المستقبلٌة لوزارة  للجمعٌات الخٌرٌةالتشرٌعات واللوات  التنظٌمٌة  -

 تغٌرات. ؛ لتحقٌ  االنسجام والمواءمة واالرتقاء بمستوى الجاهزٌة لما هو قادم من الخٌرٌة ٌاتللجمعخطط التنمٌة الستشراف التوجهات الرسمٌة  -

 .والطلبة والمنسوبٌن القٌادات رؤى من ونابعة القادمة، المرحلة خالل الجمعٌة مسارات توجه شاملة إستراتٌجٌة أولوٌات تبنً -

 .معها التكٌف وسبل للجمعٌات المستقبلٌة المسارات على وانعكاساتها الخٌرٌة الجمعٌات على المؤثرةالتغٌرات المجتمعٌة  استقراء -
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المنطلقات 
 المرجعٌة

القرآن 
اصل 
رؤٌة  التشرٌ  

المملكة 
2232 

الهوٌة 
 الوطنٌة

التوجه 
 الوطنً

نظام 
 الجمعٌات

االتجاهات 
 المجتمعٌة 

دعاتم 
 االستدامة

التخطٌط 
 الواقعً
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 التخطٌط منهجٌة
 المنهجٌقات مختلقف بقٌن مشقتركة مراحقل هنقاك أن إال مؤسسقة، كقل طبٌعقة مق  ءمالتقت أن ٌجقب والتقً االسقتراتٌجً التخطقٌط منهجٌقات تعقدد مقن القرغم علقى

 سقٌا  ٌقوفر بمقا األداء، فقً والفجقوات والخارجٌقة، الداخلٌقة للبٌتقة تالالتحلقٌ مقن سلسقلة إجقراء والرسالة، الرؤٌة تحدٌد: المراحل تلك أهم ومن التخطٌطٌة،

 وبنقاء االسقتراتٌجٌة، األهقداف تتضقمن محددة استراتٌجٌات لتطوٌر االستراتٌجٌة البرمجة مرحلة تأتً ثم المحورٌة، االستراتٌجٌة القضاٌا على للوقوف مالتم

 .محٌطة ومستجدات طارتة تغٌرات أٌة االعتبار فً أخذا المبادرات،

 :التالً الشكل ٌلخصها التً المنهجٌة الخطوات الثالثة االستراتٌجٌة خطتها إعداد فً الجمعٌة تبنت ولقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرؤٌة والرسالة 

األهداف 

المؤشرات 

المبادرات 

اإلجراءات 

المتابعة والتقٌٌم 

التصحٌحٌة اإلجراءات 

 البٌتة الخارجٌة 

 )الفرص والمخاطر(

 البٌتة الداخلٌة 

 القوة والضعف()عوامل 
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 : التخطٌطً النموذج
  المالءمة أو المحاذاة نموذج

 فاتدة النموذج ولهذا بفاعلٌة، األداء على قادرة تجعلها التً المتاحة والموارد جمعٌةال رسالة بٌن التام التواف  على التأكٌد هو النموذج لهذا الكلً الغر  إن

 بشقكل األداء وتحسقٌن السقابقة، خططهقا فقً ظهقرت التقً الضقعف جوانب بعالج االهتمام م  وتمٌزها قوتها مكامن على تركز أن تحاول التً للمنظمات كبٌرة

 .مستمر

 :النموذج مراحل
 (والرسالة الرؤٌة صٌاغة) التلخٌص: األولى المرحلة

 )التحسٌن جوانب مقابل فً والكفاءة التمٌز عناصر تحدٌد) التحدٌد: الثانٌة المرحلة

 )للتحسٌن الضرورٌة التعدٌالت تحدٌد(التعدٌل: الثالثة المرحلة

 )والمبادرات والبرامج األهداف فً المطلوبة والتحسٌنات التعدٌالت دمج(الدمج: الرابعة المرحلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التلخٌص الدمج التعدٌل التحدٌد

تلخٌص ما تم إنجازه 
 خالل الخطط السابقة

التمٌز فً تحدٌد عناصر 
 مقابل جوانب التحسٌن

صٌاغة تعدٌالت الرؤٌة 
 والرسالة والتوجه

دمج التعدٌالت فً 
 األهداف والمبادرات
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 :الخطة إلعداد الزمنٌة والخطة المراحل

 األنشطة المرحلة
 م 2219الفترة الزمنٌة 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

 المرحلة
 األولى
 :التخطٌط

             الزمنٌة الخطة وض 

             العمل فر  بناء

 المرحلة
 :الثانٌة
 دراسة
 تجربة

 فً جمعٌةال
 التخطٌط

 االستراتٌجً

 االستراتٌجٌة الخطة استعرا 
 االستراتٌجٌة والخطة األولى

 متابعتها وتقارٌر الثانٌة
            

 الخطط حول تقرٌر إعداد
 والثانٌة األولى االستراتٌجٌة
 متابعتها وتقارٌر
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 األنشطة المرحلة
 م 2219الفترة الزمنٌة 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

 :الثالثة المرحلة
 واق  تشخٌص

 جمعٌةال

 القٌادات م  لقاءات
 جمعٌةال فً العلٌا

            

 القٌادات عمل ورشة
 جمعٌةبال اإلدارٌة

            

للمستفٌدٌن  عمل ورشة
 من عمل الجمعٌة 

            

             االستبانات

 تشخٌص نتاتج مقارنة
م   الراهن الوض 

المستهدفات من الخطط 
 السابقة 

            

 األولٌة المصفوفة إعداد
 الخطة ومبادرات ألهداف

 الثالثة االستراتٌجٌة
            

 التوجهات تحلٌل
 لمجتمعٌة ا

 وض  فً المؤثرة
 االستراتٌجٌة الخطة
 جمعٌةلل

 التوجهات وتحلٌل دراسة
 المجتمعٌة  والتحوالت
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 األنشطة المرحلة
 م 2219الفترة الزمنٌة 

 دٌسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس ٌولٌو ٌونٌو ماٌو أبرٌل مارس فبراٌر ٌناٌر

 التوجهات بناء
 العامة

 األولٌة المصفوفة مراجعة
 الخطة ومبادرات ألهداف

  جمعٌةلل الثالثة االستراتٌجٌة
            

 الخطة إصدار
 االستراتٌجٌة

 صورتها فً
 األولٌة
 وتحكٌمها

 الخطة وثٌقة إعداد
 جمعٌةل االستراتٌجٌة

 تحفٌظ القرآن الكرٌم بتبوك
  األولٌة صورتها فً

            

 الخطة اعتماد
 االستراتٌجٌة

 صورتها فً
 النهاتٌة

 الخطة وثٌقة طباعة
 جهات على وتوزٌعها

 بتنفٌذها للبداٌة جمعٌةال
 التشغٌلٌة الخطط وعمل

 .جمعٌةال لجهات
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 :الخطة ومدخالت وثات 

 :تحفٌظ القرآن الكرٌم بتبوك جمعٌةل الثالثة االستراتٌجٌة الخطة مدخالت أهم التالً الجدول ٌتضمن

 والوثات  التقارٌر

 :تحفٌظ القرآن الكرٌم بتبوك جمعٌة وتقارٌر وثات : أوال
 بتبوك القرآن تحفٌظ جمعٌة أداء تحلٌل -
   والمخاطر الفرص تحلٌل -
 المتوازن األداء بطاقة األثر تحلٌل -
 أعوام أربعة خالل اإلدارة مجلس قرارات تحلٌل -
 النساتٌة األقسام إدارة وثٌقة -

 :وطنٌة وتقارٌر وثات : ثانٌا
 2232 المملكة رؤٌة وثٌقة -
 2222 الوطنً التحول برنامج -
 الربحً غٌر القطاع فً للعاملٌن األخالقً المٌثا  -
 األهلٌة والمؤسسات الجمعٌات لنظام التنفٌذٌة الالتحة -
 الجمعٌات دلٌل -
 األهلٌة والمؤسسات الجمعٌات نظام -
 التعاونٌة الجمعٌات نظام -

 العمل ورش

 1نتاتج ورشة العمل رقم  -
 2نتاتج ورشة العمل رقم  -
 3نتاتج ورشة العمل رقم  -
 4نتاتج ورشة العمل رقم  -
 5نتاتج ورشة العمل رقم  -
 التحسٌن وفرص العمل ورش نتاتج -

 واستطالعات اللقاءات
 الرأي

 الرأي لمنسوبً الجمعٌة رجالاستطالع  نتاتج تحلٌل -
 استطالع الرأي لمنسوبات الجمعٌة نساء نتاتج تحلٌل -
 طالب وطالباتاستطالع الرأي لمنسوبً الجمعٌة  نتاتج تحلٌل -
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 :الخطة بمدخالت إحصاتً بٌان

 العدد البٌان م

 5 تحفٌظ القرآن الكرٌم بتبوك جمعٌة وتقارٌر وثات  1

 7  وطنٌة تقارٌر 2

 9  العمل واستطالعات الرأيورش  3

 وثٌقة 21 جمالًاإل
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 الذميىغزايف السياق: ثانياً 
 ةيمعللج واملؤسسي
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 ةٌمعللج الجغرافً النطا 
 .وتخدم أهالً مدٌنة تبوك بالكامل ق  الجمعٌة فً مدٌنة تبوك حً الصالحٌةت

 لتساهم العزٌز، الوطن من الغالٌة الجغرافٌة البقعة هذه لساكنً خدماتها ةٌمعالج تقدمو

 خدمة القرآن الكرٌم وأهله بأحد  األسالٌب العلمٌة والمبتكرة والتً تتناسب م  فً

 مدٌنة تبوك فً السنوات األخٌرة. تشهده الذي والتقدم والتطوٌر الشاملة التنمٌة

 ةٌمعللج المؤسسً السٌا 
 ةٌمعالج هوٌة

 منطقتهقا فقً بهقا ستضقطل  التقً الرتٌسقة المهقام تعرٌف إلى تأسٌسها منذ ةٌمعجال سعت

ا الجغرافٌة،  هقذه تحدٌقد تقم وققد. المسقتقبلٌة ة ورؤٌتهقاٌقمعالج أولوٌقات علقى المهقام هقذه تعرٌقف تقأثٌر ومدى ة،ٌمعالج ألعمال المهام هذه تأطٌر ألهمٌة نظر 

 كمقا المهقام هقذه تعرٌقف تقم وققد المجال، هذا فً الوطنٌة االتجاهات من العدٌد واستقراء ،الجمعٌة لنشأة الرسمٌة األسباب فً متعمقة قراءات خال من المهام

 :ٌأتً

 .الذكور واإلنا  والكبار والصغارالراغبٌن فً تعلم القرآن الكرٌم وحفظه من  التحا  وتوسٌ  الفرص، تكافؤ مبدأ تحقٌ  -

 .تعالى العناٌة بتجوٌد المخرجات وتخرٌج الحافظٌن والحافظات لكتاب هللا -

  .فً ركب الخٌرٌة ه والمشاركةتأهٌل وتدرٌب الراغبٌن فً تعلٌم القرآن وتحفٌظ -

 .المحلٌة المنطقة فً االجتماعٌة التنمٌة تحقٌ  جهود دعم -

 .المجتم  وخدمة النوعً المعرفً واإلنتاج العلمً البح  دعم -

 .المحلً المستوى على المقدمة خدمات تحفٌظ القرآن الكرٌم جودة تحسٌن -
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ا  تحفٌظ القرآن  ةٌمعج وجود من الرتٌس السبب سٌحق  المهام هذه على العمل أن وحٌ  ،لمدٌنة تبوك ةٌمعالج بخدمة مباشر بشكل المهام هذه الرتباط ونظر 

 بطرٌقة الثالثة االستراتٌجٌة الخطة فً علٌها العمل ٌتم وأن المهام هذه تبنً فً االستمرار ٌتم بأن ٌرى الواق  تشخٌص على العمل فرٌ  فإن ؛الكرٌم بتبوك

 .ومتعمقة مختلفة

 التنظٌمً الهٌكل

 كافقة بقٌن والتنقاغم االنسقجام ٌخلق  القذي التنظٌمقً، الهٌكقل هقو وأهقدافها رسقالتها وتحقٌ  الجمعٌات الخٌرٌة إدارة كفاءة محددات أحد إن

 التعققد مدى هً أبعاد ثالثة وف  وذلك التنظٌمٌة، المستوٌات بٌن المهام وتدف  المرونة تعزٌز ٌفر  بما واألهداف، والممارسات األنشطة

ا القوظٌفً، التوصٌف وف  والعمل اإلدارٌة اللوات  اتباع درجة أي الرسمٌة ومستوى اإلدارٌة، المستوٌات عدد أو  المركزٌقة، درجقة واخٌقر 

 الكقرٌم الققرآن لتحفقٌظ الخٌرٌقة الجمعٌقة وتسقعى. والمسقتفٌدٌن العالققة وذوي التنفٌذٌقة المسقتوٌات مشاركة ودرجة السلطة تركٌز نمط أي

 .منتظم دوري بشكل هٌكلها تحدٌ  إلىتبوك  بمنطقة
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 رتٌس الجمعٌة
 

 مجلس إدارة الجمعٌة
 

 وحدة المراجعة الداخلٌة
 

 مجلس األوقاف واالستثمار

 الروضة المشارٌ  والصٌانة
 والصٌانة

 مركز التدرٌب

إدارة الشؤون 
 التعلٌمٌة بنٌن

إدارة الشؤون 
 بناتالتعلٌمٌة 

 إدارة
 المعاهد

األمن إدارة 
 والسالمة

التقنٌة إدارة 
 والمعلومات

تنمٌة إدارة 
 الموارد

الموارد إدارة 
 البشرٌة والمالٌة

.............. 

.............. 
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 ةٌمعالج إدارات

 المهام والوظاتف  اإلدارة

  التطوٌر إدارة

  واإلدارٌة المالٌة الشؤون إدارة

  الموارد تنمٌة إدارة

  بنٌن التعلٌمٌة الشؤون إدارة

  النساتٌة األقسام إدارة

  المعاهد إدارة

  واإلعالم العامة العالقات إدارة

  المساندة الخدمات إدارة

  التقنٌة إدارة

  واألمالك األوقاف
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  ةٌمعالج طلبة إحصاء

 العدد اإلدارة

  البنٌن طالب عدد

  البنات طالب عدد

  بالمعاهد الدورات فً الملتحقٌن عدد

  تقانإ مقرأة وطالبات طالب عدد

 

  ةٌمعالج معلمً وموظفً إحصاء

 العدد اإلدارة

   المعلمٌن عدد

   المعلمات عدد

   الموظفٌن عدد

   الموظفات عدد

  االطفال رٌا  معلمات عدد

  االطفال رٌا  فً رٌاتاداإل عدد
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 SWOT: للواق  االستراتٌجً التحلٌل

 علقى تقؤثر والتقً ،للجمعٌقة الداخلٌقة بالبٌتقة والضقعف الققوة عناصر أهم تحدٌد ٌمكن االستراتٌجً، التحلٌل نتاتج عنه أسفرت ما ضوء فً

ا التحقدٌات وأكثقر المتاحقة الفقرص أفضقل إلقى باإلضقافة المستقبلً، وتطورها العام المؤسسً أداتها  والتقً المسقتقبلً، وضقعها علقى تقأثٌر 

 :التالً الجدول فً إجمالها ٌمكن
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 معٌةللج والخارجٌة الداخلٌة البٌتة متغٌرات أهم

 الضعف عناصر أهم القوة عناصر أهم

  .فً المجتم  المحلً الجمعٌةسمعة  -
 .فً جواتز التمٌٌز المؤسسً متقدمةلمستوٌات  جمعٌةال تحقٌ  -
  .ومبانً خاصه بالجمعٌة مراف  وجود -
 .المتمٌزة المؤسسٌة السمعة ببناء الجمعٌة قٌادات اهتمام -
 .واإلدارٌٌن للمعلمٌن المتمٌزة الكوادر من دعد توافر -
 .االنتساب للجمعٌة وقٌم أخالقٌات بتعزٌز االهتمامالتركٌز و تزاٌد -
 .المحلً المستوى على جمعٌةال م  متعددة شراكات وجود -

 .االستراتٌجٌة باألولوٌات والمشارٌ  المبادرات بع  ربط عدم -
 .والتطوٌر للتغٌٌر المقاومة أنواع بع  وجود -
 .تدنً إٌرادات تنمٌة الموارد -
 .تنظٌمٌة هٌكلة إعادة إلى واألقسام اإلدارات من عدد حاجة -
 .الخدمات بع  عن المنسوبٌن لدى الرضا ضعف -
 .مما ٌنعكس على ضعف المخرجات البرامج بع  ضعف -
 المجتم  خدمة مبادرات لبع  واالستدامة االستمرارٌة عناصر تدنً -
 .كثرة الدوران الوظٌفً فً الجمعٌة -

 المؤثرة التحدٌات أهم المتاحة الفرص أهم

 .اإلصالح وخطط التطوٌر لبرامج كموجه 2232 المملكة رؤٌة وجود -
 .وتطوٌره للعمل الخٌري الدولة دعم -
 .الداعمة للقطاع الخٌري المانحةالمؤسسات  من عدد وجود -
 .للجمعٌات الخٌرٌة وطنٌة استراتٌجٌة وجود - -
 .اقبال الناس على التبرع للجمعٌة وخصوصا فً موسم الصوم والحج -
مما ٌفت  وكذلك التطبٌقات  اإللكترونٌةتوجه المجتم  للتقنٌة ووجود المتاجر  -

 .أفا  للتسوٌ  االلكترونً لمنتجات الجمعٌة
 .البشرٌة دعم ومساندة بع  برامج التوطٌن الوظٌفً من قبل وزارة الموارد -
  .الذي تتبناه وزارة الموارد البشرٌة التطوعً العمل دعم ومساندة برامج -

 .الشباب لدى القٌم منظومة على االجتماعً التواصل وساتل تأثٌر -
 .والوطنً المحلً المجتم  واحتٌاجات بتطلعات الوفاء متطلبات -
 .المتمٌزة الكفاءات استقطاب فً التنافس -
 .للتوس  فً االوقاف وتحقٌ  االستدامة المالٌة الحاجة -
 .2232 المملكة رؤٌة توجهات م  المواءمة تحقٌ  متطلبات -
 االقتصادٌة المحلٌة  الظروفانخفا  الدخل المتوق  بسبب  -
 ارتفاع رواتب الكفاءات المتمٌزة  -
  .وتفعٌل التقنٌة فً التعلٌم التحول لمنصات التعلٌم عن بعد -



 م2022-2020 ،هـ1443-1441الخطة االستراتيجية الثالثة 
 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىطني السياق: اً لثثا



 

36 
 

 م2022-2020 ،هـ1443-1441االستراتيجية الثالثة الخطة 

 القققرآن تققالوة فٌهققا والمقٌمقٌن المملكققة بنققاءأ تعلققٌم علقى العناٌققة هققذه تشققتمل ذإ بهقا، ٌقتققدى قققدوة الكققرٌم بقالقرآن المملكققة عناٌققة غققدت لققد

 ٌتبقارى دولٌقة مسقابقات قامقةإ وكقذلك الجقواتز، وبقذل بٌقنهم، فٌمقا التنافس إلذكاء المسابقات وتنظٌم حفظه، على وحثهم وتدبره، وتفسٌره

 معانٌقه وترجمقة والجمقال، واالتققان الضبط درجات بأعلى تتسم طباعة هللا كتاب طباعة وكذلك المعمورة، نحاءأ من المسلمون الناشتة فٌها

 .كلها االر  بقاع فً المسلمون ٌتكلمها التً اللغات لىإ

 .الكفققاءة عالٌققة حوكمققة لمعققاٌٌر وتخضقق  رٌادٌققة، تنموٌققة بققأدوار تقققوم الجمعٌققات أن االجتماعٌققة والتنمٌققة البشققرٌة المققوارد وزارة أكققدتو

 والققدعم الخققدمات وتقققدٌم المجققاالت، شققتى فققً المجتمقق  تنمٌققة فققً المبذولققة وجهودهققا الفاعققل تواجققدها األهلٌققة للجمعٌققات الققوزارة وتققثمن

 .لمستفٌدٌها

 

 2232 المملكة ورؤٌة العمل الخٌري

 الخٌرٌقة، والهٌتقات الجمعٌقات، مقن ٌتكقون والقذي. الربحقً غٌقر الثالق  بالقطقاع الكبٌقر االهتمقام الشقرٌفٌن الحرمٌن خادم حكومة أولت لقد

 .وٌعتبر شرٌك أساسً فً التنمٌة المجتمعٌة ،2232 رؤٌة فً ركٌزة القطاع هذا وجعلت والتعاونٌة

 نسقبة ورفق  القطقاع لتطقوٌر والمعنقوي المقالً القدعم وققدمت فعالقة مشاركة له وجعلت الثال  القطاع وتنمٌة دعم على الرؤٌة حرصت وقد

 .الماضً فً علٌه كان بما مقارنة. المحلً الناتج فً مساهمته
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 2232 المملكة رؤٌة: المصدر*

 

 2232أهداف رؤٌة 
المتعلقة بالعمل 

 الخٌري

تمكٌن القطاع غٌر الربحً من التحّول نحو المؤسسٌة تأسٌس 
منظمات غٌر ربحٌة لألسر وأصحاب الثروة بما ٌسهم فً نمو القطاع 

 غٌر الربحً بشكل سرٌ ، 

وفً مجال بناء القدرات، سنحّفز القطاع غٌر الربحً على تطبٌ  
معاٌٌر الحوكمة الرشٌدة، ونسهل عملٌة استقطاب الكفاءات وتدرٌبها، 

 .ونعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتم 
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 االسرتاتيجي التىجه: اً رابع
 ةيمعللج
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 ،ةٌقالجمع تتخقذه سقوف القذي المسقتقبلً والمسقار الخٌقار علقى القادمقة المرحلقة لالخق ةٌقللجمع االسقتراتٌجً التوجه ٌرتكز

 االعتماد تحقٌ  بعد االستراتٌجً ووضعها المؤسسٌة مكانتها عن والمعبرة ةٌللجمع اإلستراتٌجٌة الرؤٌة بناء إلى باإلضافة

 والبنقاء التمٌقز عناصقر علقى التركٌقز ٌتطلقب والقذي برامجهقا، مقن للعدٌد البرامجً االعتماد تحقٌ  نحو وسعٌها المؤسسً

 .النمو فً االستدامة لتحقٌ  علٌها

 ورسالتها ةٌمعالج رؤٌة

 «مبتكرة بأسالٌب الكرٌم القرآن تعلٌم فً الرٌادة »: ةٌمعالج رؤٌة

 :الرؤٌة دالالت

 الداللة الرؤٌة عنصر

 العمل على أن تكون الجمعٌة راتدة فً المنطقة فً مجالها. الرٌادة

 التوس  فً تعلٌم القرآن الكرٌم حفظا وتجوٌدا. الكرٌم القرآن تعلٌم

 اتباع األسالٌب الحدٌثة والمبتكرة من أجل خدمة القرآن الكرٌم. مبتكرة سالٌباأل
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 «راتد لمجتم  جاذبة وبٌتة مبتكرة وأسالٌب مؤهلة بكوادر الكرٌم القرآن تعلٌم »: ةٌالجمع رسالة

 :التركٌز وأبعاد الرسالة مجاالت

 مجال التركٌز الرسالة عنصر

 اإلسهام الفعال فً تعلٌم القرآن الكرٌم حفظا وتجوٌدا بمدٌنة تبوك. الكرٌم القرآن تعلٌم

 الكوادر البشرٌة باإلضافة إلى تنمٌة مهنٌة مستمرة لهم. اختٌار أفضل مؤهلة كوادر

 اتباع األسالٌب الحدٌثة والمبتكرة من أجل تحقٌ  أهداف وتطلعات الجمعٌة. مبتكرة سالٌباأل

 تعزٌز تحسٌن بٌتة الجمعٌة لجذب المعلمٌن والمتعلمٌن فً مدٌنة تبوك. جاذبة بٌتة

 .للوصول للرٌادة فً أعلى مستوٌاتها التزام المسؤولٌة االجتماعٌة راتد مجتم 

 

 :الحاكمة المحورٌة القٌم

 المجتمق  نمقو وتواكقب ،حفقاظ وحافظقات للققرآن الكقرٌم إنتقاج إلقى وقٌمقه قٌمتقه تستند ومجتمعً تعلٌمً فضاء جمعٌةال إن

 مقن تنبثق  ومؤسسقٌة وحضقارٌة أخالقٌقة ققٌم صقٌاغة علقى الققدرة فقً ٌكمقن جمعٌقاتلل الحقٌققً القدور أن كمقا ومستقبله،

  ،المجتم  وثقافةأصول التشرٌ  

 لقرأس قواعقد إرسقاء إلقى االحتٌقاج وٌقدوم الحاجقة تسقتمر لكقن والمعرفقً، البشقري المقال رأس عقن دوما   الحدٌ  كان وإذا

 المؤسسقٌة بقالقٌم وخقدماتها أداتهقا منظومقة فقً تحفٌظ القرآن الكقرٌم بتبقوك جمعٌة تلتزم ذلك ضوء وعلى. األخالقً المال

 :التالٌة
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 الوصف المحورٌة القٌم

 االلتزام بعمل كل ما ٌخدم القرآن الكرٌم حفظا وتالوة وخدمة أهله. .أهله وخدمة للقرآن العمل تعظٌم .1

 اتباع مبدأ روح الفرٌ  فً جمٌ  أعمالنا بما ٌحق  أهداف الجمعٌة. العمل بروح الفريق .2

 .النتاتج عن والمساءلة القرار صن  فً راءاآل ومشاركة المعلومات إتاحة الشفافية .3

 .والواجبات الحقو  وف  والمحاسبٌة بالمسؤولٌة وااللتزام المصداقية .4

 .األثر عالٌة النوعٌة والمبادرات المتمٌزة للبرامج االحترافٌة تعزٌز االحترافية .5

 .والفعالٌة للكفاءة ا  دعم المبتكرة األسالٌب وتشجٌ  الجدٌدة األفكار كل تقدٌر اإلبداع واالبتكار .6

 

 

 

 

 

 

 

القٌم 
 المحورٌة

تعظٌم العمل 
للقرآن وخدمة 

 أهله

العمل بروح 
 الفرٌ 

 الشفافٌة

 المصداقٌة

 االحترافٌة

 االحترافٌة
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 واملبادرات األهذاف: خامساً 
  األداء الزئيسية مؤشزاتو
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 المؤسسً التمٌز تحقٌ  األول: الهدف االستراتٌجً

الهدف 
 االستراتٌجً

  مؤشرات األداء الرتٌسة البرامج والمشارٌ  المبادرات

تحقٌ  
التمٌز 
 المؤسسً

تطبٌ  معاٌٌر 
 الحوكمة

 .التنظٌمً المناخ عن الجمعٌة منسوبً رضا معدل. 1 وجود خطة استراتٌجٌة للجمعٌة
 ألسقباب الجمعٌة ٌغادرون الذٌن والموظفٌن المعلمٌن تسرب نسبة. 2

 .التقاعد غٌر
 .الدخل إجمالً الى ةٌمعللج الذاتً للدخل المتوٌة النسبة. 3

 الموارد البشرٌةالمواتمة م  دلٌل الحوكمة الصادر من وزارة 

تطبٌ  معاٌٌر 
الجودة وتحقٌ  
جواتز التمٌز 
 المؤسسً

 .ةالمجتم  المحلٌ فً مكانة الجمعٌة. 1 تبنً نموذج إداري حاصل على جاتزة فً التمٌٌز المؤسسً
 .الجمعٌة فً البرامج عدد إجمالً إلى الفعالة البرامج نسبة. 2
 .سنوٌا   ةٌمعللج التقدٌر وشهادات جواتزال عدد. 3
 مجتمعٌقة بقرامج -مسقتمر تعلٌم -طلبة) ةٌمعللج الكمً النمو معدل. 4

 (ومنشا ت مراف  -

 تطبٌ  معاٌٌر جواتز التمٌٌز المؤسسً على أعمال الجمعٌة
 نظام ضبط عملٌات الجودة على مستوى الجمعٌة

 تطوٌر ممارسات اإلشراف والمتابعة
 المبادرات النوعٌة

هٌكل بناء 
تنظٌمً ٌحق  
التكامل والتركٌز 
 على العمالء

 عمل هٌكل حدٌ  ومطور ألعمال الجمعٌة ٌتواف  م  المستجدات الحدٌثة

 
 توثٌ  العالقة االرتباطٌة بٌن اإلدارات والتً ُتبنى على التكامل والتنسٌ  واالختصاص

تطبٌ  نظام إدارة 
األداء لجمٌ  
 األنشطة

 برامج وأنشطة الجمٌ  عمل دلٌل مؤشرات لجمٌ 

 

 قٌاس مؤشرات األداء بشكل دوري ولٌكن رب  سنوي
 تقٌٌم أداء اإلدارات وف  تحقٌ  المؤشرات

 تجوٌد عمل الروضات
 تجوٌد عمل الدورات فً المعاهد

بناء وتطوٌر بٌتة 
 عمل جاذبة

 عمل دورٌة لجمٌ  موظفً الجمعٌة لتقوٌة العالقات اإلنسانٌة

فقققً  والمرافققق  الخقققدمات جقققودة عقققن المسقققتفٌدٌن رضقققا متوسقققط. 1
 الجمعٌة.

 .الذكٌة والتطبٌقات الخدمات منظومة فً الرقمً التحول نسبة. 2

 إجراء قٌاس رضا الموظف عن بٌتٌة عملة
العمل على تقوفٌر متطلبقات بٌتقة العمقل التقً تسقاعد الموظقف علقى اإلنتاجٌقة ودعقم المكاتقب 

 بخطوط االنترنت
 العمل على سالمة الموظفٌن

 الساحة االكثر جاذبٌة للدور ورٌا  االطفال
 مقرات التقة الستقبال المتبرعٌن والداعمٌن رجال ونساء

 )االهتمام الصحً واالجتماعً بالموظفٌن

 تحسٌن البٌتة التعلٌمٌة داخل فصول الدور النساتٌة والمعاهد والروضات
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الهدف 
 االستراتٌجً

  مؤشرات األداء الرتٌسة البرامج والمشارٌ  المبادرات

اإلدارٌة العملٌات 
والفنٌة، 

والتطوٌر التقنً 
 ألنظمة الجمعٌة
 )جمعٌة تقنٌة(

 .عمل برنامج حاسوبً متكامل للجمعٌة عمل برامج تخصصٌة لكل إدارة

 

 .قال الى التحول الرقمً للجمعٌةالعمل على االنت
 .الحد وبشكل كبٌر من التعامالت الورقٌة

 .اإلدارٌةالدلٌل االلكترونً لجمٌ  العملٌات 
 .اإللكترونً السجل

تطوٌر أنظمة 
 ولوات  الجمعٌة

 .تطوٌر التحة العمل الداخلٌة للجمعٌة سواء اإلدارٌة أو المالٌة للجمعٌة
 تحسٌن اإلجراءات اإلدارٌة الحالٌة 

 بناء وتطوٌر االدلة التنظٌمٌة واإلجراتٌة

 

 

 

 المالٌة واالستدامة النمو تحقٌ  الثانً: الهدف االستراتٌجً

الهدف 
 االستراتٌجً

  الرتٌسة األداء مؤشرات البرامج والمشارٌ  المبادرات

تحقٌ  النمو 
واالستدامة 
 المالٌة

تطوٌر األوقاف 
 واالستثمار

بطاققة تفصقٌلٌة لكقل وققف مقن أوققاف الجمعٌقة ونسقبة العاتقد مقن هقذا الوققف القى تكلفتققه أو 
 مصارٌف صٌانته

 

 إٌجاد فرص استثمارٌة واعدهالعمل على 
 دلٌل المستثمرٌن

 االستثمار االمثل للروضات ومبانً الدور النساتٌة

 تحوٌل أعمال الجمعٌة الى منتجات لتسوٌقها
 استثمار االراضً البٌضاء والمبانً غٌر المستخدمة 

 ترشٌد النفقات
 مثل استهاللك الكهرباء والماء واالتصاالتوض  خطة للترشٌد فً النفقات الثابتة والداتمة 

االستغناء والتخلص من نفقات ال تمثل عاتد للجمعٌة مثقل السقٌارات القدٌمقة أو البقرامج ذات  
 وغٌر مفعله الرسوم
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الهدف 
 االستراتٌجً

  الرتٌسة األداء مؤشرات البرامج والمشارٌ  المبادرات

إنشاء وحدة 
 خدمة العمالء

 العناٌة بأصحاب المنفعة من الجمعٌة

 البرامج جودة عن الطلبة رضا معدل
 إداراتها من خدمات الجمعٌة أواي من المستفٌدٌنقٌاس رضا 

 اٌجاد برامج مبتكره ومتجدده للتواصل م  الداعمٌن
 صرف المٌزانٌات التشغٌلٌة

إنشاء وحدة 
الشراكات 
وعالقات 
 الداعمٌن

 تفعٌل الشراكة المجتمعٌة م  الجهات الرسمٌة والقطاع الخاص والقطاع الخٌري

 

 بمؤسسات المجتم  المدنًتوثٌ  الصلة 

 الرسمٌة وغٌر الرسمٌة للجهات تقدٌم خدمات نوعٌة

تصنٌف الداعمٌن الى مستوٌات وذلك لتقدٌم برامج من التواصل لكل فتة بحسقب حجقم القدعم 
 للجمعٌة

ملتقى  برنامج الملتقٌات التفاعلٌة مثل ملتقى الداعمٌن ملتقى الحافظٌن ملتقى القارئ الصغٌر
 ملتقى االمهات الحافظات ملتقى مدراء البنوك وشركاء النجاح اشبال القرآن

التمٌز 
واالحترافٌة فً 
التسوٌ  
والدعاٌة 
 واإلعالن

 والتواصل إعادة هٌكلة قسم االعالم

 
 ابتكار افكار للدعاٌة ونشر أخبار وأنشطة الجمعٌة

 ومزٌد عناٌهوإعطاتها أولوٌة  انشاء وحدة للتسوٌ  االلكترونً

 التواصل االعالمً الفاعل

تطوٌر أنظمة 
 الموارد المالٌة

 هٌكلة إدارة الموارد المالٌة وبشكل عاجل

 

 والعمل على رف  نسبة االستقطاعات العناٌة ببرامج االستقطاع

 توثٌ  الصلة بالبنوك واالستفادة من خدمات البنوك

 المٌدانٌاتتطوٌر أداء عمل المسوقات 

 تطوٌر االستقطاعات االلكترونٌة

 تطوٌر فكرة االركان التعرٌفٌة
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 البشري المال رأس تمكٌنالثال :  ف االستراتٌجًهدال

الهدف 
 االستراتٌجً

  الرتٌسة األداء مؤشرات البرامج والمشارٌ  المبادرات

 تمكٌن
رأس المال 
 البشري

التطوٌر 
اإلداري 
 والقٌادي 
للموارد 
 البشرٌة

 إنشاء وحدة التطوٌر اإلداري والقٌادي

 

 بناء جدول الجدارات اإلدارٌة والقٌادٌة
 تحدٌد االحتٌاج التدرٌبً لمنسوبً الجمعٌة

 )اختبار( قٌاس الكفاءة اإلدارٌة والقٌادٌة للمناصب اإلشرافٌة
 بناء برامج تدرٌب إدارٌة وقٌادٌة

 تخصصٌةبناء برامج 

بناء الصف 
 الثانً

 برنامج إدارة المواهب

 
 برنامج اإلحالل الوظٌفً
 برنامج التدوٌر الوظٌفً
 برنامج الموظف المدِرب

استقطاب 
 طاقات قٌادٌة 
)موظفٌن 

 متطوعٌن(و

 تحدٌد الوظاتف المستهدفة واالحتٌاج

 

 وض  معاٌٌر االستقطاب لكل وظٌفة 
 جذب للوظاتف المستهدفةبناء عوامل 

 عملٌة المس  والبح  عن المرشحٌن
 كامل أو جزتً()عملٌة التوظٌف 

وض  مٌثا  
مهنً 
وأخالقً 
لمنسوبً 
 الجمعٌة

 كتابة مسودة المٌثا 

 

 المراجعة والتصحٌ 
 التدقٌ 

 االعتماد من مجلس اإلدارة

 طباعة المٌثا 

بناء النموذج 
 القٌادي
 للجمعٌة

  التعاقد م  شركة متخصصة عند الجاهزٌة )ٌؤجل أو ٌلغى(
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 تحقٌ  مخرجات متمٌزة الراب :  الهدف االستراتٌجً

الهدف 
 االستراتٌجً

  الرتٌسة األداء مؤشرات البرامج والمشارٌ  المبادرات

تحقٌ  
مخرجات 
 متمٌزة 

 حفاظ تخرٌج
 متقنٌن

 المنافسات القرآنٌة 
 التعلٌمٌة البٌتة عن الطلبة رضا تقدٌر متوسط. 1
 التعلٌمٌة بالجمعٌة. برامجال عدد. 2
 ختموا القرآن الكرٌم. الذٌن للخرٌجٌن المتوٌة النسبة .3
 الطالب تسرب معدل. 4

 برنامج لصناعة الحفاظ لجمٌ  المراحل

قـــً  رُّ

 برنامج رعاٌة

 الحلقات التقنٌة

تخرٌج مقرتٌن 
 بأسانٌد

 لصناعة القراءبرنامج 
 

 التطوٌر المهنً لمعلمً ومعلمات القرآن الكرٌم

تحقٌ  مراكز 
متقدمة فً 
المسابقات 
المحلٌة 
 والدولٌة

 المنافسات القرآنٌة 

 
 برنامج صناعة القارئ/ة المتمكن/ة

تخرٌج طالب 
مجازٌن بعدة 
 رواٌات

   برنامج تأسٌس
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 اخلطة جناح ممكنات: سابعاً 
 وتنفيذها
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 التحق  ٌمكن ال بدونها التً الموضوعٌة والشروط الممكنات من عدد على تنفٌذها وفاعلٌة الخطة نجاح ٌعتمد

 تنفٌذ وفعالٌة نجاح مرتكزات أهم إبراز وٌمكن. التنفٌذ عملٌة فً الوحدات تواجه التً المعوقات أو النتاتج من

 ،الممكنات أو المساعدة العوامل: هما بعدٌن إلى ٌستند والذي التالً التوضٌحً الشكل لالخ من الثالثة الخطة

 .الناتج التنفٌذ وراء من المردود أي والنتاتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممكنات النواتج

 التحسٌن المستمر

  

التوجه 

 االستراتٌجً

تجسٌر 

 الفجوات

تحقٌ  

 األهداف

 القٌادة

 الموارد المالٌة

 البشرٌة الموارد

 الخطط التشغٌلٌة

 تحقٌ  المؤشرات

 والفاعلٌة الكفاءة

 النمو استدامة
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 :ٌلً ما أهمها فً الممكنات تلك وتتضمن

 :جمعٌةال لوحدات المستدام الفنً الدعم -1

 التشقغٌلٌة النمقاذج بإعقداد تخقتص التخصصقات متنوعقة لجنقة تشقكٌل ٌقتم ،جمعٌقةبال والجهقات الوحقدات لكافقة الفنقً الدعم توفٌر سبٌل فً

 وتوحٌقد والمؤشقرات، لألهقداف مشقترك فهقم إٌجقاد بهقدف والتققارٌر؛ الخطقط لمنسققً دوري بشقكل عمل ورش وتنظٌم للوحدات وتوفٌرها

 .متابعتها وتقارٌر التشغٌلٌة الخطط إعداد فً الرتٌسٌة المحاور

 :التحوالت م  المواءمة جاهزٌة رف  -2

 بأبعقاد العناٌقة م  المستجدات، م  والمواءمة التكٌف أجل من الوحدات كافة جاهزٌة تحسٌن هو للخطة الناج  التنفٌذ مرتكزات أهم أحد إن

 التحقول، أوقات فً االستراتٌجٌة والبداتل الخٌارات لرسم مستقبلٌة سٌنارٌوهات وجود من ٌتطلبه وما المملكة، فً جمعٌاتلل الجدٌد النظام

 البقداتل، تلقك إلقى الوصقول علقى تسقاعد التقً المسقارات وتحدٌقد ،البداتل أو الصور من العدٌد توفٌر السٌنارٌوهات أهداف أهم من أن حٌ 

 واستكشقاف ٌحقد  أن ٌمكقن مقا وصقف مق  األخطقار، جوانقب وفهقم اسقتبا  علقى جمعٌقةال ٌسقاعد وققاتً بدور السٌنارٌو تخطٌط ٌتسم كما

 السقعً ٌجقب التقً المرغوبة المستقبلٌة الصورة وتحدٌد واالحتماالت، التغٌرات أنواع لجمٌ  الجٌد االستعداد ٌحق  بما والتداعٌات، النتاتج

 الثالثقة للخطة الفعال التنفٌذ أجل ومن ذلك، ضوء وعلى. الحالٌة المرحلة خال ورسالتها جمعٌةال رؤٌة جوهرها فً هً والتً تحقٌقها نحو

 .المستقبل نحو الصحٌحة للمسارات سٌنارٌوهات صٌاغة ذلك ٌفر  سوف أهدافها، وتحقٌ  لمبادراتها الناج  والتطبٌ 

 :والمالٌة التنظٌمٌة االستدامة دعم -3

 ٌتسقم القذي المقالً والتخطقٌط والمالٌقة، التنظٌمٌقة االسقتدامة هقو أهقدافها وتحقٌق  الثالثة الخطة تنفٌذ لكفاءة والمقومات المحددات أهم من

 بعقٌن األخقذ ضقرورٌا   ٌكقون وسقوف. بالخطقة المدرجقة والمشروعات والبرامج المبادرات تحتاجها سوف التً الموارد كافة لتوفٌر بالكفاءة

 شقاملة تنظٌمٌقة رؤٌقة ٌقوفر بمقا األمقد، وقصقٌرة منتهٌقة وأخقرى مسقتمرة مبقادرات إلقى المبقادرات تصقنٌف وف  األولوٌات ترتٌب االعتبار

 .جمعٌةلل االستراتٌجً التوجه سامة إلى وصوال   واألهداف المحاور كافة تحقٌ  لمسارات
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 :والتقوٌم المتابعة -4

 تشقغٌلٌة خطقط إلقى وسٌاسقاتها وبرامجهقا بأهقدافها االسقتراتٌجٌة تحوٌقل ٌتم حٌ  الفعلً، الواق  فً لالستراتٌجٌة اإلجراتٌة المرحلة وهً

 التفصقٌلٌة األهقداف تحدٌقد مهمتهقا فرعٌقة لجقان تشقكٌل خاللهقا مقن ٌقتم ذإ. بتطبٌقها للبدء والبرامج النشاطات على تشتمل المعالم واضحة

 ورسققالة رؤٌققة لتحقٌقق  التنفٌذٌققة الخطققة عققدادإو تحققهققا، التققً والتعلٌمققات السٌاسققات، واعتمققاد االسققتراتٌجٌة، األهققداف مقق  تتوافقق  التققً

 .المقترحة االستراتٌجٌة

 الالزمقة الزمنٌقة والفتقرة اسقتراتٌجٌة، كقل تحقٌق  القى تقؤدي التقً البقرامج وهقً والنشقاطات االسقتراتٌجٌات، مقن التنفٌذٌقة الخطة وتتكون

 ومؤشقرات ،(وتقنٌقة وبشقرٌة، مالٌقة،) للتنفٌقذ الالزمقة والمقوارد التنفٌقذ، عقن المسقؤولون فقرادواأل والجهقات برنقامج، أو نشاط كل إلنجاز

 والبشقري المقالً القدعم توفٌر وكذلك البٌروقراطٌة، عن واالبتعاد والمرونة، اإلدارٌة، اإلجراءات كافة تسهٌل المرحلة هذه وتتطلب .األداء

 مراحققل مققن مرحلققة أول مققن وتبققدأ أهققدافها، لتحقٌقق  االسققتراتٌجٌة نجققاح فققً بالغققة أهمٌققة ذات المرحلققة هققذه وتعققد. االسققتراتٌجٌة لتطبٌقق 

ا االستراتٌجٌة  :ٌلً ما إلى المتابعة وتهدف. تنفٌذها بعملٌات وانتهاء مراحلها، بجمٌ  مرور 

 .لها المرسومة والمبادرات والسٌاسات للبرامج وفقا   تحققت قد االستراتٌجٌة األهداف أن من التأكد -

 .المناسبة الراجعة التغذٌة وتقدٌم التصحٌحٌة، اإلجراءات واتخاذ الفجوات، على التعرف -

 .االستراتٌجٌة مالءمة على الحفاظ أجل من للمستجدات؛ وفقا   الخارجٌة البٌتة فً تغٌرات من ٌطرأ ما متابعة -

 :األساسٌة الخطوات والتقوٌم المتابعة عملٌات وتشمل

 إمكانٌقة وتقوفر وتقوٌمهقا، متابعتهقا المقراد والنتقاتج التنفٌقذ عملٌات بتحدٌد التنفٌذٌة واإلدارة العلٌا اإلدارة تقوم حٌ  قٌاسه ٌجب ما تحدٌد

 .وثابت موضوعً بشكل النتاتج هذه قٌاس

 .مسبقة محددة أوقات فً المحددة والمؤشرات المعاٌٌر باستخدام المختلفة لألنشطة الفعلً األداء قٌاس -

 .له المخطط واألداء الفعلً األداء بٌن مقبولة محددة سماح درجة وجود م  له؛ المخطط باألداء الفعلً األداء مقارنة -

 .له المخطط األداء م  الفعلً األداء مقارنة عملٌة إجراء بعد تصحٌحٌة اجراءات اتخاذ -
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 : الفجوات تجسٌر -5

 :الفجوات وجود عن الناجمة القضاٌا تلك لمعالجة علٌهما االعتماد ٌمكن أساسٌان مساران هناك، االستراتٌجً المنظور منطل  من

 :  (األهداف وواقعٌة المستهدف تعدٌل) التبادلً المسار •

 رصققد لالخقق مققن المبققادرات تحقٌقق  فققً المرحلققً والتققدرج المؤشققرات مققن المسققتهدف مسققتوى تخفققٌ  أو تعققدٌل علققى المسققار هققذا ٌعتمققد

 دعقم ٌتطلقب بمقا المحٌطقة، المسقتجدات أنقواع جمٌق  مق  المسقتمر والتكٌقف بهقا الوفقاء تسقتطٌ  حتى المحلٌة البٌتة احتٌاجات فً التغٌرات

 اإلصقالحات علقى االعتمقاد بقنمط المسقار هقذا ٌتسقم ثقم ومقن ،المحقٌط الواقق  ظقروف حسقبانه فقً المسقار هذا وٌأخذ النوعً، اإلنجاز أبعاد

 البٌتقة وتحسقٌن التجهٌقزات وتقوفٌر التحتٌقة، البنٌقة وتطقوٌر التكنولوجٌة التجهٌزات بتوفٌر المسار هذا ٌلتزم حٌ  الفجوات، لغل  الجزتٌة

 .واألكادٌمٌة التعلٌمٌة

 :(الصعوبات وتذلٌل األداء مستوى رف ) التحوٌلً المسار •

 علقى المقؤثرة الضقعف جوانقب ومعالجقة للفجقوة المسقببة المعوققات مقن الحقد أو تخفقٌ  لالخق مقن الفجقوات غلق  علقى المسار هذا ٌرتكز

 فقً وتوجٌهقه التغٌٌقر لقٌقادة المبقادرة ببعقد المسقار هقذا وٌتسقم داء،األ لتمٌقز القدعم وعوامقل الققوة جوانقب تعظقٌم مق  المؤسسٌة، القدرات

 شققاملة رؤٌققة وفقق  والمنهجققً المنظققومً حالباإلصقق االهتمققام مقق  الخارجٌققة، البٌتققة فققً المتاحققة الفققرص جمٌقق  القتنققاص جمعٌققةال صققال 

 الققدروس السققتخالص السققابقة التراكمٌققة الخبققرات مققن الققتعلم علققى ٌسققاعد بمققا الفرعٌققة، اومنظوماتهقق ككققل الجمعٌققات الخٌرٌققة لمتغٌققرات

 اسقتراتٌجً وضق  لتحقٌق  الطموحات سقف رف  إمكانٌة م  المحٌطة، والتغٌرات األوضاع مختلف م  اإلٌجابً التكٌف وتحقٌ  المستفادة،

 .أفضل وتنافسً

  :التقارٌر نظام تجوٌد -6

 الفعلقً واإلنجقاز التحقق  مسقتوٌات بقٌقاس المتعلققة التققارٌر إعقداد وفنٌقات مهقارات بتطقوٌر والقادمقة الحالٌقة المرحلة لالخ جمعٌةال تهتم

 مقارنقة إجقراء ٌمكقن المرحلقة هقذه وفً. األداء فً انحرافات أٌة إبراز فً ٌساعد بما األداء، مؤشرات وف  المستهدفة بالمستوٌات مقارنة

 مقن القصقور أوجقه جالعق ٌقتم األداء، تقٌقٌم بعملٌة القٌام وبعد األخرى، جمعٌاتال بأداء جمعٌةال أداء مقارنة وأٌضا   الفرعٌة، الوحدات أداء
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 ٌسقتوجب التقً والعلمٌقات األنشقطة وتشقخٌص ،جمعٌقةلل تنافسقٌة مٌقزة لتحقٌق  علٌهقا التركٌقز ٌمكقن التقً والعملٌقات األنشطة تحدٌد لالخ

 .العام األداء تعو  ضعف نقاط تمثل باعتبارها معالجتها أو استبعادها

  :المحتملة المخاطر إدارة -7

 المخقاطر حقول تتركقز مجملهقا فقً ولكنهقا ،تحفقٌظ الققرآن الكقرٌم بتبقوك جمعٌقة ومنهقا جمعٌقاتال تواجقه ققد التقً المحتملقة المخاطر تتنوع

 المحتملقة المخقاطر الثالثقة االسقتراتٌجٌة الخطقة وتسقتب  (والمالٌقة والبٌتٌة، الصحٌة واألكادٌمٌة، البشرٌة القانونٌة، والتنظٌمٌة، اإلدارٌة)

 والمقترحقات الخبقرات بتنقوع ٌتسقم القذي التشقاركً القنهج علقى االعتمقاد مق  والجاهزٌقة، االسقتعداد لتحسٌن والمتابعة للرصد نموذج وف 

 وتحسقٌن االسقتعداد تسقتلزم سقوف التقً المخقاطر لقبع  رصقد ٌلقً وفٌمقا. محتملقة مخاطر ألٌة ممكنة وحلول استعداد أفضل إلى للوصول

 :معها التعامل ومتطلبات ومستواها المحتملة، والمخاطر التحدٌات مصفوفة التالً الجدول وٌبٌن .سلٌم بشكل لمواجهتها الجاهزٌة
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 جمعٌةلل الثالثة االستراتٌجٌة الخطة إعداد خطة عمل فرٌ 
 المنتج المهام خطة العمل 

 لقاء القٌاداتعقد 
من أعضاء 
 المجلس 

مدٌر الجمعٌة 
 ومدٌري اإلدارات

 .والتقارٌر المتعلقة بهاالسابقة  االستراتٌجٌةمراجعة الخطة  .1
 .اعداد أداة مقابلة شبه مقننة .2
 .فردى ت م  القٌادات بشكلالجراء المقابإ .3
 .تجمٌ  البٌانات وتحلٌلها .4
 .المقترحة للخطة عداد نتاتج اللقاء وف  المحاورإ .5
 .مما ورد فً اللقاء إعادة نتاتج اللقاء للقٌادات للتأكد .6
 .وف  المحاور المقترحة للخطة بنتاتج اللقاءات عداد تقرٌر نهاتًإ .7

الوقوف علقى  عدد من التقارٌر التً تضمنت .1
حققول واققق  الجمعٌققة  مرتٌققات قٌققادة الجمعٌققة
وتحدٌقد متغٌقرات البٌتقة  والرؤى المسقتقبلٌة

 والخارجٌقققققققة (ققققققققوة/ ضقققققققعف) الداخلٌقققققققة
  :لالوتتض  من خ (فرص/تحدٌات)
 .وتكالٌفها العمل ورش تجهٌزات تقرٌر .1
 .العمل لورش الحضور شهادات طباعة .2
 .للورش اإلعالمٌة التغطٌة متابعة .3

تنظٌم عملٌة 
 ورش
ووقت  العمل

 إقامتها 

 .القاعة حجز من التأكد .1
 .للورش اإلعالمٌة للتغطٌة مالواإلع العامة العالقات م  التواصل .2
 .وتوجٌهها الدعوات تنسٌ  .3
 .للورش الالزمة المكتبٌة األدوات توفٌر .4
 .الحضور أسماء طباعة .5
 .للورشة وترحٌبٌة إرشادٌة لوحات طباعة تنسٌ  .6
 .وجاهزٌتها الورشة قبل الصوتٌة التجهٌزات توافر من التأكد .7

 قٌاس
 الرأي استطالعات

  .ومنسوبٌها ةللمستفٌدٌن من خدمات الجمعٌ الرأي استطالعات أدوات اعداد .1
 .الثالثة للخطة المقترحة المحاور من محور كل وف  بالنتاتج تقرٌر اعداد .2

خققراج النتققاتج علققى شققكل رسققومات بٌانٌققة إ .1
  .مفصلة

 التوجهاتحصر 
 المجتمعٌة 

  الوطنٌةو

وكذلك الخطة االستراتٌجٌة لوزارة  2232االطالع على وثٌقة رؤٌة المملكة  .1
 الموارد البشرٌة والتنمٌة االجتماعٌة 

 طالع على التعامٌم الصادرة بشأن تنظٌم أعمال الجمعٌات الخٌرٌة اال .2
 تحة العمل والتوظٌف الصادرة من وزارة الموارد البشرٌة ال على عالطال .3
 .االطالع على التعامٌم الصادرة مكن وزارة الشؤون اإلسالمٌة .4
 .الحوكمةمتطلبات  وف  تقرٌر اعداد .5

 .المقترحة الثالثة الخطة محاور وف  تقرٌر. 1
 .الحوكمة مجال. 2
 مجال حفظ وتعلٌم القرآن الكرٌم.. 3
 .اعداد بطاقة حوكمة العملٌات واإلجراءات. 4
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 المنتج المهام خطة العمل 

 رصد فرٌ 
 القضاٌا
 والتوجهات
 االستراتٌجٌة

 العمل ورش ونتاتج القٌادات لقاءات ونتاتج الثانٌة الخطة تقارٌر على عاالطال. 1
 الخطط اعداد فً والعالمٌة الوطنٌة التجارب بع  تحلٌل وتقرٌر واالستبانات
 .االستراتٌجٌة

 .المقترحة الثالثة الخطة محاور وف  تقرٌر اعداد. 2
 .الحوكمة مجال. 3
 مجال حفظ وتعلٌم القرآن الكرٌم.. 4
 مجال المعاهد القرآنٌة.. 5
 .المجتم  خدمة مجال. 6
 .التجهٌزاتو والمراف  المالٌة الموارد مجال. 7

 .المقترحة الثالثة الخطة محاور وف  تقرٌر. 1
 .الحوكمة مجال. 2
 مجال حفظ وتعلٌم القرآن الكرٌم.. 3
 مجال المعاهد القرآنٌة.. 4
 .المجتم  خدمة مجال. 5
 .التجهٌزاتو والمراف  المالٌة الموارد مجال. 6

 توثٌ  فرٌ 
 األعمال

 .واللقاءات العمل ورش ومخرجات الخطة خال العمل مراحل توثٌ  .1
 .الجهات م  والتواصل اإلعالمً والنشاط األخبار إعداد .2
 .الخطة مالح  فً الواردة التقارٌر إعداد .3

 .الخطة إعداد وخطوات مراحل صٌاغة .1
 .الخطة وتقارٌر وثات  تنظٌم .2
 .الخطة مالح  .3

 الخطة صٌاغة
 االستراتٌجٌة

 .المرحلٌة التقارٌر من اللجنة عمل مخرجات مراجعة .1
 .الرتٌسٌة ومحاورها الخطة لوثٌقة األولٌة الصٌاغة .2
 .للخطة الفنً التصمٌم ومراجعة متابعة .3
 .التعدٌالت وإجراء الخطة وثٌقة تحكٌم متابعة .4

 للجمعٌة الثالثة للخطة األساسٌة الوثٌقة
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 الثالثة االستراتٌجٌة الخطة فرٌ  التغٌٌر لمواتمة لجنة

 الصفة االسم م

 تٌسا  ر المطيري رفاع حسن .د 1

 مشرف فرٌ  التخطٌط اإلستراتٌجً عبدالرزاق العالويم. سامي  2

 أمٌنا   محمد حمود البلوي 3

 عضوا   نايف ناصر الطويهر 4

 عضوا   د. إبراهيم علي السفياني 5

 عضوا   علي أحمد البلوي 6

 عضوا   عبداهلل ظاهر البلوي 7

 عضوا   السيد سمير العزبي 8

 عضوا   سناء عبدالرزاق العالوي 9

 عضوا   معزي العنزي مريم 12

 عضوا   إبراهيم فقيه شمعة 11

 عضوا   عزيزة الفي الخيبري 12
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