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كلمة رئيس مجلس األمناء
سمو األمري سعود بن نايف بن عبد العزي�ز آل سعود  ) حفظه اهلل (
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كلمة نائب رئيس مجلس األمناء  
سمو األمري عبد العزي�ز بن محمدبن فهد بن جلوي آل سعود  ) حفظه اهلل (

 تشــهد المنظمــات غيـــرالربحية فــي اآلونــة األخــرية علــى مســتوى العالــم عامــة والمملكــة العرب�يــة الســعودية خاصــة

 تشــهد تطــوًرا كبــرًيا مــن حيــث مأسســتها وحوكمتهــا وقــد ظهــر ذلــك جيــًدا فــي برنامــج التحــول الوطنــي أحــد برامــج

تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 عندمــا نــص أحــد أبعــاده علــى تعزيــ�ز التنميــة   المجتمعيــة وتطويــ�ر القطــاع غــري الربحــي .

 وقــد ســعت مؤسســة األميـــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي  آل ســعود  رحمــه اهلل ) قبــس ( للقــرآن الكريــم والســنة والخطابــة

 منــذ ت�أسيســها إلــى تطبيــق منهجيــات العمــل المؤسســي وأســاليبه فــي كافــة مجــاالت العمــل بهــا وهــا نحــن اليــوم فــي

 قبــس ننطلــق لنســطر فصــاًل جديــًدا فــي تطويــ�ر األداء وتحقيق التميز المؤسســي من خالل إعداد هذه الخطة االســراتيجية

 للســنوات الخمــس المقبلــة 1440-1444 هـــ والتــي تــم إعدادهــا وفــق أحــدث نمــاذج التخطيــط االســراتيجي وأكرثهــا شــيوًعا

 وقد استشــعرنا فيها دورنا الوطني من خالل إســهامنا في تحقيق رؤية المملكة 2030 وراعينا أن ت�كون طموحة لتحقق

 تطلعــات المســتفيدين، مرنــة لمواجهــة التحديــات المتغــرية، قابلة للقياس للت�أكد مــن  تحقق النتائج وقد حرصنا كذلك على

 وضــع اآلليــات وتهيئــة كافــة العوامــل التــي تضمــن التنفيذ الجيد للخطــة وقياس نتائجها وفق أفضل الممارســات العالمية

ونسأل اهلل سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا وأن يكتب أجرنا فهو سبحانه القائل  ) إنا ال نضيع أجر من أحسن عماًل (  .
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كلمة رئيس فري�ق التخطيط والتطوي�ر االستـراتيجي
معالي الدكتور أحمد بن عبد اهلل الشعيبي 

 تســعى مؤسســة قبــس إلــى تحقيــق التميــز  فــي أنشــطتها ومهامهــا ت�تصــف بالوســطية واإلبــداع واالبتــ�كار , وال شــك أن المؤسســة تحــرص لتحقيق

 ذلــك علــى الســري بمنهــج ثابــت ووفــق رؤيــة واضحــة ورســالة مت�كاملــة وقيــم جوهريــة وأهــداف اســراتيجية واقعيــة واالســتفادة مــن إمكاناتهــا

التقنيــة ومواردهــا البشــرية والماديــة المتاحــة بمــا يحقــق طموحــات وتطلعــات مجلــس أمنــاء المؤسســة ومجلــس إدارتهــا وكافــة العاملــن بهــا.

       إن المت�تبــع لنمــو قبــس منــذ ت�أسيســها وحتــى يومنــا هــذا ليؤكــد حــرص قيادتهــا علــى العمــل وفــق خطــط وتوجهــات اســراتيجية دقيقــة فــي ظــل

 إمكانــات وقــدرات يســرية مــع االهتمــام بتجديــد التوجهــات المســتقبلية مــا أمكــن وبــن الحــن واالخــر مــن أجــل التعــرف علــى نقــاط القــوة والفــرص

 المتاحــة وكيفيــة اســت�ثمارها واالســتفادة منهمــا، وتحديــد أوجــه الضعــف والتهديــدات القائمــة والمحتملــة وكيفيــة التعامــل معهمــا والحــد مــن

 ت�أثرياتهــا الســلبية علــى المؤسســة والمتعاملــن معهــا. والشــك أن التخطيــط االســراتيجي هــو األداة المهنيــة الفاعلــة التــي التزمــت المؤسســة

 بهــا لتحقيــق ذلــك فهــو الضامــن بعــد توفيــق اهلل علــى اســتقرارها ونموهــا وتطورهــا فــي مســريتها المســتقبلية .

    وت�أتــي الخطــة االســراتيجية والخطــة التشــغيلية لمؤسســة قبــس للقــرآن والســنة والخطابــة 0441-4441 هـــ الســت�كمال مســرية هــذه التوجهــات

 االســراتيجية وهــي نتــاج جهــود فريــ�ق العمــل الــذي كلــف بإعــداد هــذه الخطــة فلهــم منــي كل الشــكر واالمتنــان علــى مــا قدمــوه وبذلــوه مــن

 جهــود اســتمرت لشــهور عــدة ســائالً اهلل العلــي القديــر أن  يبــارك فــي هــذا العمــل وأن يســهم لتحفيــز العاملــن فــي هــذه المؤسســة لبــذل المزيــد

مــن الجهــد مــن أجــل االرتقــاء والنهــوض بخدماتهــا وأنشــطتها وتحقيــق رســالتها وأهدافهــا واهلل ولــي التوفيــق.
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1- معالي الدكتور /    أحمد بن عبد اهلل الشعيبي
2- سعادة الدكتور /   أحمد بن حمد البوعلي

3- سعادة الدكتور /  عبد المحسن بن حسن العرفج
4- سعادة الدكتور /   مهنا بن عبد اهلل الدالمي
٥- سعادة األستاذ /   خالد بن إبراهيم النويشي

٦- سعادة األستاذ  /  منصور بن عبد اهلل المنصور
٧- سعادة  األستاذ /  عرفة البطل

٨- سعادة األستاذ /   أحمد بن صالح الرشادة
٩- سعادة األستاذ /    محمد الحسيني

فري�ق التخطيط االسراتيجي
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* كانت نقطة البداية عندما تمت االستجابة لتوصية رئيس مجلس األمناء صاحب السمو الملكي     	

* تشكيل فريق العمل بالخطة االستراتيجية ووضع البرنامج الزمني لعملية التخطيط	

* االطالع على التقرير الختامي للخطة االستراتيجية السابقة ورصد نقاط القوة وفرص التحسين	

* 	 DSTP ومنهجية المبادرة  Pfeiffer االستفادة من نماذج التخطيط االستراتيجي ومنها نموذج فايفر

األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود  ) حفظه اهلل (  والتي تمثلت في ضرورة االستفادة 

من الكوادر البشرية والكفاءات السعودية المتخصصة ذات الخبرة في التخطيط االستراتيجي 

 منهجية بناء الخطة االستـراتيجية
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* تحديد أصحاب المصلحة 	

* صياغة الرؤية والرسالة والقيم	

* وضع األهداف االستراتيجية في ضوء الرؤية والرسالة والقيم	

* تحديد مؤشرات األداء الخاصة بكل هدف من األهداف	

* 	SOWT & PESTEL تحليل الواقع الداخلي والخارجي للمؤسسة باستخدام نموذجي

* تحديد األولويات االستراتيجية بناًء على نتائج تحليل الفجوات 	

* وضع المبادرات االستراتيجية التي تسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية  	

* بناء األهداف التشغيلية التي تسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية	

* تحديد البرامج والمبادرات التي تحقق بإذن اهلل تعالى األهداف التشغيلية	

* تحديد المسؤولية ووقت التنفيذ وسبل الدعم الالزمة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات	

* وضع آليات لمتابعة تنفيذ الخطة مع مراعاة تحديات التطبيق ومراقبة البيئة الخارجية	

* وضع آليات لقياس ورصد النتائج 	



11

                                                              
مرتكزات بناء

 الخطة 
االستراتيجية 

                                                               
رؤية

 المملكة العرب�ية 
السعودية 2030 

                                                               
القضايا الملحة

 لمؤسسة
قبس

                                                               
النماذج العالمية

 في التخطيط
االسراتيجي

                                                               
برنامج 

التحول الوطني

األهداف والسياسات 
العامة لوزارة األوقاف 

والدعوة
 واإلرشاد

  

                                                              
تقري�ر

 الخطة االسراتيجية
 143٦ – 1440 هـ
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بناء الهوية االستراتيجية 
         الرؤية – الرسالة – القيم 

بناء نموذج األداء االستراتيجي     
   األهداف االسراتيجية – مؤشرات األداء 

  دراســــــــــــــــــــة الواقـــــــع – تحليل الفجوات 

إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية 

المتابعة وقياس النتائج

التخطيط
 للتخطيط  

بناء الهوية االستراتيجية
         الرؤية – الرسالة – القيم 

بناء نموذج األداء االستراتيجي     
   األهداف االسراتيجية – مؤشرات األداء 

  دراســــــــــــــــــــة الواقـــــــع – تحليل الفجوات 

إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية 

المتابعة وقياس النتائج

التخطيط
 للتخطيط  

1

2

3

4

5

مراحل بناء الخطة االسراتيجية
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 المرحلة األولى 

التخطيط

 للتخطيط 

وتم فيها
 

وضــع معاييــر الختيــار فريــق التخطيط  -1

اختيــار فريــق التخطيــط االســتراتيجي وفــق المعاييــر    -2

إصــدار قــرار بتشــكيل فريــق التخطيط االســتراتيجي  -3

عقــد اجتمــاع تمهيــدي ألعضــاء الفريــق لمناقشــة مقترحــات آليــات العمل  -4

5-  تحديــد أجنــدة  اجتماعــات الفريــق طــوال فتــرة التخطيط

تحديــد مــدة التخطيــط االســتراتيجي المســتهدفة بخمــس ســنوات  -6

تحديــد نمــاذج التخطيــط االســتراتيجي التــي ســيتم االســتفادة منها  -7

8-  تحديــد نــوع المعلومــات المطلوبــة لعمليــة التخطيــط
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 المرحلة الثانية 

بناء الهوية االسراتيجية
  الرؤية - الرسالة – القيم  

  رؤيتنا 
الريــادة فــي خدمــة القــرآن الكريــم 

والســنة النبويــة والخطابــة
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الريــادة : أن تكــون المؤسســة فــي طليعة المؤسســات غيــر الربحية التي تقدم نفــس الخدمة من خالل إيجاد 

ميزة تنافســية تعزز والء المســتفيدين 

خدمــة :   مجموعــة مــن الممارســات تعــزز االهتمام بالقرآن الكريم والســنة النبويــة والخطابة وتلبي

 احتياجات المســتفيدين

خدمــة القرآن الكريــم : التحفيظ والتفســير والتدبر والتجويد

خدمــة الســنة النبويــة : تعزيــز حفظهــا وتفســيرها 

خدمــة الخطابــة : تمكيــن المســتفيدين في مهارات العــرض والتقديم ولغة الجســد وإعداد المحتوى

مفردات الرؤية



16

  رسالتنا

تقديــم خدمــات نوعيــة فــي مجــال القرآن الكريم والســنة 

النبويــة والخطابــة بمنهــج وســطي من خالل أســاليب 

مبتكــرة ووســائل تقنيــة حديثــة ومــوارد بشــرية ممكنة 

وفًقــا لمعاييــر الجــودة العالميــة .
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مفردات الرسالة

الخدمــات النوعيــة : نســعى إلــى تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة تحقــق قيمة مضافــة وميزة تنافســية

المنهــج الوســطي : نلتــزم  بجعــل المنهــج الوســطي إطــار عمــل لكافــة خدمات المؤسســة وأنشــطتها 

األســاليب : نعنــي بهــا الكيفيــة التــي نســتخدمها فــي تقديــم خدماتنــا للمســتفيدين

الوســائل : نســتخدم كافــة  األدوات والمــواد واألجهــزة لتقديــم خدماتنــا بشــكل احترافــي يحقــق أهدافنا

المــوارد البشــرية الممكنــة : نحــرص علــى اســتقطاب المواهــب وتمكينهــم لتحقيــق التميــز المؤسســي 

معاييــر الجــودة العالميــة : تلتــزم بتطبيــق معاييــر الجــودة العالميــة وفــق جهــات االعتمــاد المعتمــدة بقبس 
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 نطبق معايير
 عالمية تضمن
 تحقيق الكفاءة

                 والفعالية

 ندعم اإلبداع على
 المستوى الفردي
 والمؤسسي لتقديم
 خدمات متجددة
 تلبي احتياجات

 المستفيدين

نعزز الوالء 
واالنتماء والتعايش 
لدى أفراد المجتمع 

لتحقيق رفاهية 
الفرد والمجتمع

نحن مسؤولون 
عن أفعالنا 
وقراراتنا

نقدم خدماتنا 
وفق أعلى 

معدالت األداء

 نعمل كفريق 
عمل في بيئة 

محفزة ومعززة 
للتعاون واإلبداع

قيمنا
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 المرحلة الثالثة 

ضمان جودة المخرجات التعليمية بمدارس بقبس	 
تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة	 
تعزيز الدور الوطني تجاه المجتمع	 
تطوير العمليات والنظم  اإلدارية	 
تحقيق التميز في األداء المؤسسي	 
تبني الحلول التقنية الداعمة ألولويات العمل	 
تنمية مهارات الموارد البشرية	 
تأمين حلول مالية مستدامة	 

 أهدافنا االسراتيجية

بناء نموذج األداء االسراتيجي  
•  األهداف االستـراتيجية 	
•  مؤشرات األداء 	
•  دراسة الواقع	
•  تحليل الفجوات	
• األولويات االسراتيجية	
• المبادرات االسراتيجية	
• الخريطة االستـراتيجية                                	
• بطاقة األداء المتوازن  	
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 مؤشرات األداء الرئيسة

األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي األول م

نسبة اإلتقان في حفظ القرآن الكريم
نسبة المراكز المتقدمة المحققة في مسابقات القرآن الكريم

نسبة اإلتقان في حفظ مقرر السنة النبوية
نسبة المراكز المتقدمة المحققة في مسابقات السنة النبوية

نسبة الخطباء المجازين من أكاديمية قبس للخطابة
نسبة رضا المستفيدين عن أداء مدارس قبس

ضمان جودة المخرجات التعليمية 
بمدارس بقبس

1

     

األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي الثانــي م

نسبة الزيادة في أعداد المتابعين بوسائل التواصل االجتماعي
نسبة المستفيدين الجدد من الخدمات المباشرة للمؤسسة

نسبة رضا المستفيدين عن هوية المؤسسة
نسبة تقييم البرامج اإلعالمية
نسبة رواد الموقع اإللكتروني

2    تعزيز الصورة الذهنية للمؤسسة
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األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي الثالــث م

تعزيز الدور الوطني للمؤسسة
 تجاه المجتمع

3

مؤشرات األداء الهدف االستراتيجي الرابع م

4           تطوير العمليات والنظم اإلدارية   

نسبة البرامج المنفذة لدعم تحقيق رؤية 2030
نسبة البرامج المنفذة لخدمة المجتمع

عدد الشراكات المجتمعية

معدل اإلنجاز بالمشاريع اإلدارية التطويرية في الوقت المحدد
نسبة تقييم األداء بالمشاريع التطويرية

نسبة االلتزام بالميزانية المعتمدة للمشاريع التطويرية
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األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي الســادس م

تبني حلول تقنية تدعم احتياجات العمل 6
 نسبة الحلول التقنية الداعمة ألولويات العمل

مخصص دعم الحلول التقنية في الميزانية
معدل كفاءة الحلول التقنية المستخدمة

األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي الخامــس م

تحقيق التميز المؤسسي 5
نسبة تحقق األهداف السنوية للمؤسسة

عدد االعتمادات المؤسسية التي تم الحصول عليها
عدد الجوائز المحققة في مجال األداء المؤسسي
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األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي الثامــن م

8 تأمين حلول مالية مستدامة 

األداء مؤشرات  الهــدف االســتراتيجي الســابع م

تنمية مهارات الموارد البشرية 7

نسبة التبرعات من رسائل الجوال
نسبة التبرعات من االستقطاع الشهري

نسبة التبرعات من التحويالت
نسبة العائد من تشغيل أوقاف قبس

نسبة العائد من البرامج التدريبية

معدل الساعات التدريبية لكل موظف
متوسط تكلفة التدريب للموظف الواحد

نسبة الترقيات الداخلية للوظائف الشاغرة
 نسبة التحسن في تقييم األداء الوظيفي للعاملين
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03 04

TOW

 رئاسة سمو أمير المنطقة الشرقية لمجلس أمناء المؤسسة	 
كون وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد هي      	 

مظلة المؤسسة
 تشكيل مجلس األمناء يضم عدداً من أصحاب السمو والمعالي    	 

والسعادة والفضيلة

 تنوع مجال تقديم الخدمة بين القرآن الكريم والسنة النبوية  والخطابة	 
افتتاح المؤسسة للعديد من المشاريع االستثمارية	 
انفراد المؤسسة بتقديم مهارات الخطابة 	 
سمعة المؤسسة وموثوقيتها       *   وجود أوقاف ملك للمؤسسة	 

S
عوامل القوة  عوامل قوة يمكن تعزيزها  عوامل الضعف  

تهديدات يمكن تخفيف آثارها أو التغلب عليها                فرص يمكن استثمارها أو استخدامها لمواجهة التهديدات

حداثة الخبـرة لدى فريق العمل 	 
ارتفاع معدل دوران العمل	 
ضعف العوائد المالية	 
ضعف النظم اإلدارية	 
عدم وجود مقر ملك للمؤسسة 	 

الفرص التهديدات

الدعم والمساندة الحكومية للمؤسسات غير الربحية  في رؤية 2030	 
وجود فائض في القوى العاملة خاصة الكوادر النسائية	 
تنوع وسائل التواصل االجتماعي	 
التطور التكنولوجي 	 
إمكانية إقامة شراكات مجتمعية	 

 تراجع العوائد المالية بأشكالها المختلفة	 

وجود مؤسسات غير ربحية تنافس قبس في مجال تقديم الخدمة 	 

  عدم القدرة على تحصيل رسوم رمزية مقابل خدمات المؤسسة	 

 عوامل ضعف يجب معالجتها

دراسة واقع المؤسسة

• أوالً : تحليل البيئة الداخلية	

W

T

S

O
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P العوامل السياســية  
بنــاء رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي الــذي ينص أحــد أبعاده الرئيســة على :  - 1

تعزيــز التنميــة المجتمعيــة وتطويــر القطــاع غيــر الربحــي  -  
تمكيــن المنظمــات غيــر الربحيــة مــن تحقيــق أثر أعمق  -  

تشــجيع العمــل التطوعــي  -  
2- توجــه المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تأهيــل القــوى العاملــة وتوفيــر فــرص العمــل بالقطاع غيــر الربحي

3- توجــه المملكــة العربيــة الســعودية إلــى حوكمــة المنظمــات غيــر الربحيــة 

العوامــل االقتصادية   
ا المتغيــرات االقتصاديــة بســبب تراجــع أســعار النفــط عالميُ  -

تراجــع التبرعــات مــن الجهات المانحة واألشــخاص  -
توفــر المبانــي المخصصــة لإليجــار بأســعار مناســبة  -

ضعــف الرواتــب المقدمــة للعامليــن فــي المنظمــات غيــر الربحية  -

• 	 PESTEL  ثانيً� :  تحليل البيئة الخارجية

E
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العوامــل االجتماعية  
نــدرة الكفــاءات الوطنيــة الراغبــة فــي العمــل بالمنظمــات غيــر الربحية  -

وجــود منظمــات غيــر ربحية منافســة تقــدم خدمات متشــابهة  -
عــدم وجــود معاييــر واضحــة ومعلنــة لضبــط أداء المنظمــات غيــر الربحية  -

توفــر المــوارد البشــرية النســائية بكثرة  -
وعــي المجتمــع بأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه المنظمات غيــر الربحية  -

العوامــل التكنولوجيــة  
التطــور التكنولوجــي علــى مســتوى العالم  -

توجــه الحكومــة إلــى الحكومــة اإللكترونية  -
تأثيــر برامــج التواصــل االجتماعي  -

العوامــل البيئية  
دعــم مجــال عمــل المؤسســة للمحافظــة علــى البيئــة مــن خالل نصــوص القرآن الكريــم والســنة النبوية   -

       العوامــل القانونيــة
-       قــرار الحكومــة الــذي ينــص علــى اشــتراط مــرور طــالب الصف األول االبتدائــي بمرحلــة رياض األطفال

-       عــدم التصريــح بإصــدار تأشــيرات الســتقدام بعــض العمالــة غيــر المتوفــرة بالمملكــة

S

T

E

L
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الوضع المرغوب

  )  األهداف  (

 الوضع

  الحالي
الفجوة

 تحليل الفجوات



28

 األهداف االسراتيجية - مؤشرات األداء - األلويات االسراتيجية- المبادرات االسراتيجية

األداء مؤشرات  م

إتقان جودة المخرجات

نسبة اإلتقان في حفظ القرآن الكريم
نسبة المراكز المتقدمة المحققة في مسابقات القرآن الكريم

نسبة اإلتقان في حفظ مقرر السنة النبوية
نسبة المراكز المتقدمة المحققة في مسابقات السنة النبوية

نسبة رضا المستفيدين عن أداء مدارس القرآن الكريم

ضمان جودة المخرجات
التعليمية بمدارس بقبس

1

األداء مؤشرات  م

توسع تحسين الصورة الذهنية

نسبة الزيادة في أعداد المتابعين بوسائل التواصل االجتماعي
نسبة المستفيدين الجدد من الخدمات المباشرة للمؤسسة

نسبة رضا المستفيدين عن هوية المؤسسة
نسبة تقييم البرامج اإلعالمية
نسبة رواد الموقع اإللكتروني

تعزيز الصورة الذهنية 
للمؤسسة

2

ــتراتيجي الهدف االس
 األول

ــتراتيجي الهدف االس
الثاني  

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

المبــادرات االســتراتيجية

المبــادرات االســتراتيجية
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األداء مؤشرات  م

تفاهم المسؤولية المجتمعية
نسبة البرامج المنفذة لدعم تحقيق رؤية 2030

نسبة البرامج المنفذة لخدمة المجتمع
عدد الشراكات المجتمعية

3

األداء مؤشرات  م

تطوير التطوير اإلدائي
 معدل اإلنجاز بالمشاريع اإلدارية التطويرية بالوقت المحدد

نسبة تقييم األداء بالمشاريع التطويرية
نسبة االلتزام بالميزانية المعتمدة للمشاريع التطويرية

4

ــتراتيجي الهدف االس
الثالث  

ــتراتيجي الهدف االس
الرابع  

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

المبــادرات االســتراتيجية

المبــادرات االســتراتيجية

تعزيز الدور الوطني 
للمؤسسة تجاه المجتمع

تطوير العمليات
 اإلدارية

 األهداف االسراتيجية - مؤشرات األداء - األلويات االسراتيجية- المبادرات االسراتيجية
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األداء مؤشرات  م

تميز التميز المؤسسي

نسبة تحقق األهداف السنوية للمؤسسة
عدد االعتمادات المؤسسية التي تم الحصول عليها

عدد الجوائز المحققة في مجال األداء المؤسسي

تحقيق التميز
 المؤسسي

5

األداء مؤشرات  م

قبس الذكية التطوير التقني
 نسبة الحلول التقنية الداعمة ألولويات العمل

مخصص دعم الحلول التقنية في الميزانية
معدل كفاءة الحلول التقنية المستخدمة

تبني حلول تقنية تدعم 
احتياجات العمل

6

ــتراتيجي الهدف االس
الخامس  

ــتراتيجي الهدف االس
السادس  

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

األلويــة االســتراتيجية
العالمة المبــادرات االســتراتيجيةذات 

المبــادرات االســتراتيجية

 األهداف االسراتيجية - مؤشرات األداء - األلويات االسراتيجية- المبادرات االسراتيجية
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األداء مؤشرات  م

تمكين تمكين الموارد البشرية

معدل الساعات التدريبية لكل موظف
متوسط تكلفة التدريب للموظف الواحد

نسبة الترقيات الداخلية للوظائف الشاغرة
 نسبة التحسن في تقييم األداء الوظيفي للعاملين

تنمية مهارات الموارد 
البشرية

7

األداء مؤشرات  م

استدامة حلول مالية مستدامة

نسبة التبرعات من رسائل الجوال
نسبة التبرعات من االستقطاع الشهري

نسبة التبرعات من التحويالت
نسبة العائد من تشغيل أوقاف قبس

نسبة العائد من البرامج التدريبية

تأمين حلول مالية 
مستدامة

8

ــتراتيجي الهدف االس
السابع  

ــتراتيجي الهدف االس
الثامن  

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

األلويــة االســتراتيجية
العالمة ذات 

المبــادرات االســتراتيجية

المبــادرات االســتراتيجية

 األهداف االسراتيجية - مؤشرات األداء - األلويات االسراتيجية- المبادرات االسراتيجية
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تحديد أصحاب المصلحة  -1
تحليل احتياجات وتطلعات أصحاب المصلحة  -2

تحليل واقع المؤسسة داخلًيا وخارجًيا   -3
تحليل فجوات األداء  -4

تحديد العقبات والتحديات   -٥
تحديد الميزة التنافسية  -٦

آلية تحديد 
األولويات

 االستـراتيجية

األولويات االستـراتيجية لمؤسسة قبس
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 جودة

 المخرجات 
 الصورة

 الذهنية                              

 المسؤولية
 المجتمعية

 التطوير
التميزاإلداري                              

المؤسسي

 التطوير
 التقني                              

 الموارد
 البشرية

األولويات
االستـراتيجية

 االستدامة
 المالية



المبادرات

االستـــراتيجية

إتقان
  توسع
 نشاط

المؤسسة

    تفاهم
 الشراكات

المجتمعية

    استدامة
الموارد المالية

      تميز
 األداء

المؤسسي

       تطوير
 العمليات
 اإلدارية

 قبس
 الذكية

 تمكين
 الموارد

 البشرية



 المرحلة الثالثة 

 الخريطة االستـراتيجية 

بناء نموذج األداء االسراتيجي  
•  األهداف االستـراتيجية 	
•  مؤشرات األداء 	
•  دراسة الواقع	
•  تحليل الفجوات	
• األولويات االسراتيجية	
• المبادرات االسراتيجية	
• الخريطة االستـراتيجية                                	
• بطاقة األداء المتوازن 	
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المستفيدون

الخريطة االستراتيجية

 االسهام في دعم السلوك
اإليجابي لدى أفرد المجتمع

 التوظيف األمثل لتقنية
المعلومات

 توفير حلول تقنية تدعم
احتياجات العمل

 ضمان جودة المخرجات
التعليمية من مدارس قبس

 تطبيق معايير الجودة
العالمية

 تنمية مهارات
الموارد البشرية

تحقيق االستدامة المالية

االستخدام األمثل للموارد المتاحةتأمين حلول مالية مستدامة

 تعزيز الصورة الذهنية
 للمؤسسة

 تطوير العمليات والنظم
اإلدارية

 توفير بيئة عمل داعمة
ومحفزة لإلبداع

 تعزيز الدور الوطني تجاه
المجتمع

 تحقيق التميز في األداء
المؤسسي

 ربط أهداف العاملين
بأهداف المؤسسة

العمليات

التعلم والنمو

المنظور المالي
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بطاقة األداء المتوازن
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المسؤولية مستهدف  1 مستهدف مستهدف مستهدف مستهدف خط األساس مؤشرات األداء األهداف                 المنظور

رئيس اللجنة النسائية %100 %95 %90 %85 %80 %70 نسبة اإلتقان يف حفظ القرآن الكريم

 ضامن جودة املخرجات

 التعليمية من مدارس

القرآن الكريم بقبس

المستفيدون

رئيس اللجنة النسائية %85 %80 %75 %70 %65 غري محدد  نسبة املراكز املتقدمة املحققة يف

 مسابقات القرآن الكريم

رئيس اللجنة النسائية %100 %95 %90 %85 %80 غري محدد  نسبة اإلتقان يف حفظ مقرر السنة

النبوية

رئيس اللجنة النسائية %85 %80 %75 %70 %65 غري محدد  نسبة املراكز املتقدمة املحققة يف

مسابقات السنة النبوية

مدير أكادميية الخطابة %100 %95 %90 %85 %80 %70  نسبة الخطباء املجازين

رئيس اللجنة النسائية %90 %90 %90 %85 %80 %75  نسبة رضا املستفيدين عن أداء

مدارس قبس

مسؤول اإلعالم الحديث %20 %15 %15 %10 %5 6893  نسبة الزيادة يف أعداد املتابعني 

بوسائل التواصل االجتامعي  تعزيز الصورة الذهنية

مدير العالقات العامةللمؤسسة %20 %18 %16 %13 %10 %7  نسبة املستفيدين الجدد من

 الخدمات املبارشة للمؤسسة

مسؤول اإلعالم الحديث 5 5 5 5 3 1  نسبة الربامج املنفذة لدعم تحقيق 

الرؤية  تعزيز الدور الوطني

للمؤسسة تجاه

  املجتمع

مدير العالقات العامة واإلعالم 13 12 11 10 9 5  عدد الرشاكات املجتمعية

مدير العالقات العامة واإلعالم 10 8 7 6 5 3 نسبة الربامج املنفذة لخدمة املجتمع

مدير العالقات العامة واإلعالم %100 %100 %100 %100 %95 %90  نسبة تنفيذ الربامج املخططة لدعم

السلوك  اإلسهام يف دعم السلوك

مدير العالقات العامة واإلعالماإليجايب لدى أفراد املجتمع %90 %90 %85 %80 %75 %70 نسية رضا املستفيدين عن برامج

دعم السلوك اإليجايب

بطاقة األداء المتوازن



39

المسؤولية  مستهدف
5

 مستهدف
4

 مستهدف
3

 مستهدف
2 مستهدف  1

 خط
األساس مؤشرات األداء األهداف                 المنظور

مدير التقنيات %100 %90 %80 %70 % 60 %50             نسبة العمليات املحولة إلكرتونيًا

 التوظيف األمثل لتقنية

 املعلومات

العمليات

مدير التقنيات %100 %100 %100 %90 % 80 %50 نسبة اكتامل قاعدة بيانات أصحاب املصلحة 

مدير التقنيات %100 %100 %100 %90 % 80 %70 نسبة الربامج اإللكرتونية املفعلة

مدير التقنيات %100 %100 %100 %90 % 80 %70 نسبة التطبيقات اإللكرتونية املفعلة

مدير الجودة %100 %100 %90 %85 % 80 %75 نسبة الربامج املنفذة يف الوقت املحدد

 تطبيق معايري الجودة

 العاملية يف العمليات

الداخلية

مدير الجودة الحصول عىل االعتامد التجهيز واالستعداد جديد شهادة األيزو

مدير الجودة %100 %95 %90 %80 % 70 جديد  نسبة تقييم أداء املؤسسة يف التدقيق الداخيل

جميع اإلدارات %100 %100 %100 %100 % 95 %92 نسبة االلتزام بامليزانية املعتمدة للربامج والفعاليات

مدير الجودة %100 %100 %95 %90 %85 %80 نسبة تحقق األهداف السنوية للمؤسسة

 تحقيق التميز يف األداء

املؤسيس
مدير الجودة 3 3 3 2 1 0  عدد االعتامدات املوسسية التي تم الحصول عليها

مدير الجودة 4 3 2 1 التجهيز واالستعداد 0 عدد الجوائز املحققة يف مجال األداء املؤسيس

جميع اإلدارات 3 3 3 3 3 2 معدل اإلنجاز باملشاريع اإلدارية التطويرية املعتمدة يف الوقت املحدد

 تطوير العمليات والنظم

 اإلدارية
جميع اإلدارات %100 % 95 %90 %80 % 75 جديد  نسبة تقييم األداء باملشاريع التطويرية

جميع اإلدارات %100 %100 %100 %95 %90 %85 نسبة االلتزام بامليزانية املعتمدة للمشاريع التطويرية
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المسؤولية مستهدف 5 مستهدف 4 مستهدف 3 مستهدف 2 مستهدف  1 خط األساس مؤشرات األداء األهداف                 المنظور

جميع اإلدارات %100 %95 %90 %75 %65 %40  نسبة الحلول التقنية الداعمة

 ألولويات العمل

 تبني حلول تقنية تدعم

احتياجات العمل

التعلم

والنمو 

جميع اإلدارات %10 %10 %10 %7.00 %5 %2  مخصص دعم الحلول التقنية يف

امليزانية

جميع اإلدارات %100 %100 %100 %100 %100 %90
 معدل كفاءة الحلول التقنية

املستخدمة

جميع اإلدارات 50 50 40 30 20 0  عدد الساعات التدريبية عىل الحلول

التقنية لكل موظف

مدير املوارد البرشية 80 75 70 60 50 20
 معدل الساعات التدريبية لكل

موظف

تطوير أداء املوارد البرشية

مدير املوارد البرشية 4000 ريال 3000 ريال 2500 ريال 2000 ريال 1500 ريال 1000 ريال   متوسط تكلفة التدريب للموظف

الواحد

مدير املوارد البرشية
%97 %95 %93 %90 %85 %80  نسبة التقدم يف تقييم األداء الوظيفي

للعاملني

مدير املوارد البرشية %100 %90 %80 %70 %50 جديد  نسبة الرتقيات الداخلية للوظائف

الشاغرة

مدير املوارد البرشية %100 %95 %90 %85 %80 جديد  نسبة االلتزام بدورة إدارة األداء

املعتمدة باملؤسسة  ربط أهداف العاملني

مدير املوارد البرشيةبأهداف املؤسسة %100 %100 %95 %90 %85 %80  نسبة تحقيق األهداف الفردية وفق

املخطط

مدير املوارد البرشية %35 %30 %25 %20 %15 %10  نسبة العاملني املقدمني ملبادرات

إبداعية من إجاميل العاملني

 توفري بيئة عمل محفزة

داعمة لإلبداع واالبتكار
مدير املوارد البرشية %90 %85 %80 %75 %70 %60  معدل الرضا الوظيفي

مدير املوارد البرشية %5 %6 %7 %8 %10 %15 معدل دوران العمل

مدير املوارد البرشية %100 %100 %100 %97 %95 %90 معدل االلتزام بالدوام الرسمي

لم يتم إعالن خط األساس حفاظًا على خصوصية المؤسسة
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المسؤولية مستهدف 5 مستهدف 4 مستهدف 3 مستهدف 2 مستهدف  1 خط األساس مؤشرات األداء األهداف                 المنظور

املدير املايل %15 %15 %15 %12 %10   نسبة العوائد من جميع قنوات

التربعات

تأمني حلول مالية مستدامة

المالي

املدير املايل %20 %18 %15 %10 %5 نسبة العوائد من الربامج التدريبية

املدير املايل %100 %100 %100 %100 %95 نسبة العوائد من الجهات املانحة

املدير املايل %25 %25 %20 %15 %10 نسبة العوائد من األوقاف

املدير املايل %100 %100 %95 %95 %90 معدل إنتاجية األصول  االستخدام األمثل للموارد

املدير املايلاملتاحة %18 %15 %12 %10 %5 معدل ترشيد االستهالك

           

لم يتم إعالن خط األساس حفاظًا على خصوصية المؤسسة
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   المرحلة الرابعة 

إعداد وتنفيذ 
الخطة 

التشغيلية 

أوالَ :  إعــداد الخطــة التشــغيلية

يتــم إعــداد الخطــة التشــغيلية للمؤسســة ســنوًيا مــن خــالل التالي :

وضــع األهــداف الســنوية أو التشــغيلية لــإلدارات واألقســام بقبــس في ضوء   -1
األهداف االســتراتيجية

وضــع مؤشــرات األداء التــي تــدل علــى تحقــق األهداف بنــاء على ما ورد في   -2
بطاقــة األداء المتوازن

وضــع المســتهدفات الســنوية بنــاء علــى مــا ورد في بطاقــة األداء المتوازن   -3

تحديــد البرامــج والمبــادرات التــي تضمــن تحقيــق األهداف بــإذن اهلل تعالى  -4

تحديــد التوقيــت الزمنــي للبرامــج والمبادرات  -5

تحديــد األدوار والمســؤوليات   -6

اعتمــاد الخطــة التشــغيلية  -7

إعــالن الخطــة التشــغيلية للعامليــن   -8

وضــع آليــات المتابعة ورصــد النتائج  -9

التوثيق واألرشــفة  -10
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إعــداد الخطــط البديلــة وإدارة المخاطر

يتــم إعــداد الخطــط البديلــة إلدارة المخاطــر أو التهديــدات التــي قــد تعــوق تحقيق األهــداف وفق اآلليــة التالية 

تحديــد وحصــر التهديــدات أو المخاطر  -1

2-  تقييــم المخاطــر وفــق مصفوفــة االحتمــال / التأثيــر 

وضــع الخطــط البديلــة للمخاطــر المســجلة فــي مربــع التأثيــر القــوي / االحتمــال الضعيف   -3

تنفيــذ الخطــط البديلــة   -4

قيــاس النتائــج للتأكــد مــن تالشــي الخطــر أو التقليــل من آثاره  -5

ثانيــا :   تنفيــذ الخطــة التشــغيلية

يتــم تنفيــذ الخطــة التشــغيلية بنــاء علــى توزيــع المســؤوليات بالخطــة	   

    متابعــة التنفيــذ ورصــد النتائــج وفــق اآلليــات المعتمــدة	 

رصــد معوقــات التنفيــذ والتغلــب عليها	   
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   المرحلة الخامسة 

المتابعة 
وقياس

أوًلا :  متابعــة تنفيــذ الخطــة  النتائج    
يتــم متابعــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية مــن خــالل تنفيــذ الخطــط التشــغيلية 

الســنوية  عــن طريــق ما يلي :
تحديــد أهــداف المتابعة	 
اســتخدام مؤشــرات األداء المعتمــدة فــي المتابعة	 
تحديــد آليــات جمــع المعلومــات والبيانــات ورفــع التقارير	 
تحديــد آليــات تحليــل البيانــات ومعالجتهــا	 
اتخــاذ القــرارات الالزمــة بناًء علــى نتائــج المتابعة	 
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ثانًيــا :  القيــاس ورصــد النتائج	   
يتــم تقويــم الخطــة االســتراتيجية ورصــد نتائجهــا مــن خــالل تقويــم ورصــد نتائــج الخطط التشــغيلية الســنوية وذلــك عن طريق :

1-  اعتمــاد بطاقــة األداء المتــوازن واألهــداف الــواردة بهــا ومؤشــرات األداء والمســتهدفات كمعاييــر للقيــاس 
2- قيــاس األداء الفعلــي للمؤسســة بشــكل ربع ســنوي.
3- مقابلــة األداء الفعلــي للمعاييــر باألهــداف المخططــة

4-  اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة وهــذا يتطلب
     -   إعــادة النظــر فــي مؤشــرات األداء أو المســتهدفات

عمــل خطــة للتحســين يشــترك فيهــا جميــع العاملين  -    
االســتمرار فــي األداء وتطويــره.   -    

5-   إجــراء القيــاس ورصــد النتائج
6-  تزويــد الجهــات ذات العالقــة بتقريــر عن النتائج الفعلية لألداء يشــتمل على نقاط القوة وفرص التحســين والتوصيات
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تبني اإلدارة العليا للخطة االستراتيجية والعمل على تحقيق أهدافها   -1
أن تكون الخطة االستراتيجية هي المحرك ألداء المؤسسة بصفة عامة  -2

3- إعداد الخطط التشغيلية السنوية بما يضمن تحقيق األهداف االستراتيجية 
4- إشراك فريق العمل بالمؤسسة في إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية 

5- المتابعة الدورية ورصد التحديات التي تحول دون تحقيق األهداف
6- استخدام أساليب التحفيز والتعزيز لتحسبن معدل اإلنجاز

7- تقديم الدعم والمساندة لضمان تحقيق األهداف
8- تفعيل الخطط البديلة عند الحاجة لذلك

9- توثيق النتائج 
10- االحتفال باإلنجاز

عوامل نجاح الخطة االسراتيجية
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المالحق
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المخرجات أسباب عدم التنفيذ لم ينفذ نفذ مسؤولية التنفيذ وقت التنفيذ المبادرات / البرامج

آلية التدخل للتغلب عليها أهم التحديات والعقبات التي واجهت التنفيذ م

 نماذج متابعة الخطة
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المحقق نسبة اإلنجاز مؤشر األداء خط األساس المستهدف الوزن النسبي الهدف

  نموذج تقويم ورصد نتائج الخطة
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 initiative card بطاقة مبادرة
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المبادرة المستوى المرغوب    الواقع الحالي   الفجوة الخدمة / النشاط
القاعدة النورانية % 10 % 70 % 80 إتقان حفظ القرآن الكريم

مسابقة قبس الكبرى % 15 % 50 % 65 ي مسابقات القرآن 
تحقيق مراكز متقدمة �ف

الكريم 
األربعين النووية % 10 % 70 % 80 إتقان حفظ مقرر السنة النبوية

مسابقة قبس الكبرى % 10 % 55 % 65 ي مسابقات القرآن 
تحقيق مراكز متقدمة �ف

الكريم
استبيان قياس الرضا % 5 % 75 % 80 رضا المستفيدين عن أداء مدارس القرآن الكريم

تواصل 6893 % 5 % 5 + ي وسائل التواصل االجتماعي
ف �ف أعداد المتابع�ي

مدارس قبس  % 7 % 3 % 10 ة  المستفيدون الجدد من الخدمات المبا�ش
للمؤسسة 

أكاديمية الخطابة % 70 % 10 % 80 اعتماد الخطباء

الشراكات المجتمعية 5 % 4 9 اكة مجتمعية توقيع اتفاقيات �ش

ملتقى شباب الرؤية / الشراكات المجتمعية % 90 % 5 % 95 تنفيذ برامج السلوك المخططة

قبس اإللكترونية 50% % 10 % 60 ونًيا تحويل العمليات إلك�ت

تحليل الوظائف 50% % 30 % 80 تحليل الوظائف

الوصف الوظيفي % 50 % 50 % 100 ي
إعداد الوصف الوظي�ف

دليل السياسات واإلجراءات % 100 0 % 100 إعداد دليل السياسات واإلجراءات

استعراض تقارير تشغيل البرامج 
اإللكترونية

% 80 % 5         % 85 ونية  امج اإللك�ت تفعيل ال�ب

استعراض التقرير الشهري لمتابعة المهام % 3 % 90 % 93 ي الوقت المحدد
امج �ف تنفيذ ال�ب
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المبادرة المستوى المرغوب    الواقع الحالي          الفجوة             الخدمة / النشاط
األيزو % 100 0 % 100 الحصول عىل اعتماد األيزو

التدقيق الداخلي % 80 0 % 80 تقييم التدقيق الداخىلي 

استعراض تقارير شهرية مالية % 3 % 92 % 95 انية المعتمدة  ف ام بالم�ي ف االل�ت

إدارة األداء % 5 % 85 % 90 تحقيق األهداف السنوية للمؤسسة

استبيان قياس الرضا % 5 % 70 % 75 رضا المستفيدين عن أداء المؤسسة 

جوائز التميز 0 1 1
ي مجال األداء المؤسسي

الجوائز المحققة �ف

مبتكرون 3 2 5 امج الجديدة المبتكرة ال�ب

قبس اإللكترونية % 40 % 25 % 65 الحلول التقنية الداعمة ألولويات العمل 

التعاقد لشراء برامج إلكترونية % 2 % 3 % 5 انية ف ي الم�ي
دعم الحلول التقنية �ف

قياس رضا المستفيدين  % 10 % 90 % 100 كفاءة الحلول التقنية المستخدمة

خطة التدريب السنوية 20  ساعة 0 20  ساعة  التدريب عىل الحلول التقنية 

استعراض تقارير تنفيذ الخطة التدريبية  20 30 ساعة 50  ساعة الساعات التدريبية لكل موظف

استعراض تقارير تنفيذ الخطة التدريبية 1000  لاير 500  لاير تكلفة التدريب للموظف الواحد 1500 لاير

التدرج الوظيفي 0 % 50 50 %  من الوظائف قيات الداخلية  ال�ت
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المبادرة             المستوى المرغوب    الواقع الحالي          الفجوة الخدمة / النشاط
إدارة األداء % 80 0 % 80 تطبيق نظام إدارة األداء

إدارة األداء % 80 % 5 % 85 تحقيق األهداف الفردية

جائزة الموظف المبدع % 10 % 5 % 15 تقديم المبادرات اإلبداعية

استبيان قياس رضا الموظفين % 10 % 60 % 70 ي 
معدل الرضا الوظي�ف

تقرير سنوي % 15 % 5 % 10 معدل دوران العمل

تقارير البصمة % 5 % 90 % 95
ام بالدوام الرسمي ف االل�ت

تطوع 10 10 20 الساعات التطوعية

فتح مركز التدريب للجمهور % 5 22750 % 5 + امج التدريبية العوائد من ال�ب

مبادرة 6 × 1 % 10 1791472 % 10 + عات العوائد من الت�ب

أوقافنا تنمو % 30 54000 % 30 + التدفقات النقدية من األوقاف 
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الخاتمة

         الحمد هلل الذي بنعمته ت�تم الصالحات وبفضل جوده تنال الدرجات وتحل الربكات وبعد ،،

       ها نحن قد وصلنا إلى ختام العمل في إعداد الخطة االسراتيجية لمؤسسة األمري محمد بن فهد بن جلوي آل سعود رحمه اهلل

 ) قبس ( للقرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة 0441 - 4441 ونسأل اهلل تعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله مبارًكا وأن يوفقنا

 في تنفيذ هذه الخطة الطموحة حتى نكون قد قدمنا ولو شيًئا بسيًطا لخدمة كتاب اهلل وسنة رسوله الكريم صلى اهلل علبه وسلم

 والعمل على تحقيق طموح والة األمر في وطننا الغالي ولعلنا نسهم في تحقيق رؤية 0302 المباركة ، كما نسأله سبحانه أن يكتب

 أجر كل من ساهم في إعداد هذه الخطة ومن سيعمل بإذن اهلل على تنفيذها ، ومن الضرورة  أن ت�كون هذه الخطة االسراتيجية

 هي محور عملنا في المؤسسة وأن يتبناها الجميع حتى نسعد بتحقيق نتائجها المرجوة بإذن اهلل تعالى شاكًرا لرئيس فري�ق العمل

             وجميع الزمالء الذين بذلوا جهًدا مشكوًرا  .

         واهلل الموفق

رئيس مجلس اإلدارة

                                                    د . أحمد بن حمد البوعلي


