
الخطة التشغيلية لعام 2022م

الدعوة واإلرشاد1

عدد المستھدفینأھداف البرنامجالبرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع
للبرنامج الواحد

 عدد مراتاإلجراءات واألدوات
 اجماليالتكلفة الواحدةالتكرار

المستھدفین
 اجمالي
المیزانیة

البرامج العلمیة 

الحجوزات ( السكن , الطیران  ) ,التسجیل والتوثیق ,نقل مباشر عبر وسائل التواصل االجتماعي 100تذكیر الناس بفضائل األعمال ومحاسن األخالقریاض الجنة
واالعالم ,ضیافة الشیخ 

1001001000010،000)

ًزاد الداعیة (10150020015،000ضیافة للشیخ والحضور ,سحوبات و ھدایا ,التنسیق مع الضیف20تأھیل العاملین وتزویدھم دعویاً وإیمانیا

(6010060006،000التنسیق ، التسجیل ,اإلعالنات والتصامیم ,نقل مباشر عبر وسائل التواصل االجتماعي واالعالم ,100تعزیز القیم الدینیة واألخالقیة للمرأة المسلمة الحصن

(2500001000100،000الحجوزات ( السكن , الطیران , الضیافة ) ، كتب ومقررات ، التسجیل والتوثیق ، الجوائز 500نشر وتأصیل العلم الشرعي لطالب العلم الدورات العلمیة

الحجوزات ( السكن , الطیران , الضیافة ) ، كتب ومقررات ، التسجیل والتوثیق ، الجوائز اإلعالنات 200تأھیل طالب العلم على مدار العام الدراسيالیوم العلمي
والتصامیم , نقل مباشر عبر وسائل التواصل االجتماعي واالعالم ,

152000300030،000)

تذكیر جمیع فئات المجتمع بفضائل األعمال الكلمات الوعظیة
الرفع المبكر لمركز الدعوة , الترتیب المسبق مع الشیخ أو الداعیة ,التنسیق مع الجوامع المحیطة 100ومحاسن األخالق

داخل النطاق الجغرافي للجمعیة 
1000100000)

100االستفادة من التقنیة في نشر العلم الشرعي مجالس العلم
الرفع المبكر لمركز الدعوة ,التنسیق والترتیب مع المشایخ , تصمیم المنصة لكل لقاء  ,

جوائزوشھادات  للمنتظمین والحاضرین من طالب العلم  ,اإلعالنات والتصامیم , نقل مباشر عبر 
وسائل التواصل االجتماعي واالعالم ,

45004002،000)

توجیھ الشباب لالستفادة من الوقت عبر الصعود للقمة
200المسابقات الدعویة 

الرفع المبكر لمركز الدعوة ,التنسیق والترتیب مع المشایخ , تصمیم المنصة لكل لقاء  ,
جوائزوشھادات  للمنتظمین والحاضرین من طالب العلم  ,اإلعالنات والتصامیم , نقل مباشر عبر 

وسائل التواصل االجتماعي واالعالم ,
3500060015،000)

31200178،000)

البرامج الشبابیة 

100دعوة الشباب بأسلوب ترفیھي وھادفسفینة الخیر
التنسیق مع  موجھین تربویین لتوجیھ الشباب ،الحجوزات ( السكن , الطیران , الضیافة )  ،التنسیق 

مع فریق تطوعي لترتیب البرنامج   ،اإلعالنات والتصامیم , نقل مباشر عبر وسائل التواصل 
االجتماعي واالعالم ,

3500030015،000)

االستفادة من شھر رمضان للدعوة بالبرامج رمضان یجمعنا
االعالن عن طریق وسائل التواصل االجتماعي  ، التعریف بالبرنامج عن طریق البروشورات  ، الرفع 500التنافسیة الھادفة والشبابیة

15،000)350001500للجھات المعنیة ألخذ الموافقة  ، عمل شراكة مع الجھات المعنیة

فریق جوال الخیر
جوال الخیر ھو فریق متخصص في إنتاج ونشر جمیع 

المواد التي تعمل على الھاتف الجوال من تطبیقات ومقاطع 
صوتیة ومرئیة وغیرھا

البحث  عن المقاطع القصیرة الھادفة المرئیة ،تصامیم بوسترات لمواد دعویة وتربویة  ،نشرعن 500
طریق وسائل التواصل االجتماعي   ،اختیار مقاطع ھادفة وموسمیة لنشرھا 

20200100004،000)

التنسق مع الجھات المعنیة الخذ الموافقة ، فریق عمل أسبوعي للمشاركة في النادي  ، ضیافة + 30شغل أوقات الفتیات بالنافع المفید وبناء القدراتنسمات
ھدایا للنادي+ جوائز المسابقات  ، الدورات التدریبیةتصمیم اإلعالنات 

65001803،000)

التنسق مع الجھات المعنیة الخذ الموافقة ، استضافة موجھ أو مرشد تربوي مختص بالشبابضیافة + 30تحصین الشباب من األفكار المنحرفة والمتطرفةجلسة حوار
ھدایا + جوائز المسابقات  ، الدورات التدریبیة

610001806،000)

تآخینا
برنامج موجھ لتأھیل الشباب وتوجیھھم 
والتخفیف من معانتھم في ( دور األیتام - 

مستشفى األمل - دار المالحظة )
الرفع للجھات المعنیة الخذ الموافقة   ، فریق عمل أسبوعي للمشاركة في البرنامج، ضیافة + ھدایا 100

للبرنامج + جوائز للمسابقات  ، الدورات التدریبیةتصمیم اإلعالنات 
362000360072،000)

15760
115،000)

برامج خدمة 
المجتمع 

تخفیف معاناة المرضى ، ودعوة غیر المسلمین سفراء الرحمة 
عمل خطة زیارات  ، التنسیق مع المستشفى بخطاب مسبق  ، معرفة المرضى من خالل مسؤول 50في المستشفیات 

شؤون المرضى  ، معرفة عدد غیر المسلمین  ، توزیع ھدایا  
410002004،000)

فریق عمل أسبوعي للمشاركة في النادي  ، ضیافة + ھدایا للنادي+ جوائز المسابقات  ، الدورات 50شغل أوقات الشباب بالنافع المفید وبناء قدراتھم نادي الفرسان
التدریبیة   تصمیم اإلعالنات 

155007507،500)

التواصل مع أھل الحي وتقدیم االستشارات أسرة واحدة
(1200001671020،000عمل تطبیق إلكتروني یتیح االستشارات األسریة والتواصل مع أھل الحي16710والمساھمة في حل المشكالت األسریة 

1766031،500)

(324،500المیزانیة(64،620المستھدفین
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الدعوة المیدانیة ( زیارة الشركات ، دعوة 
أھل الحي )

 إبالغ رسالة اإلسالم لغیر المسلمین ,متابعة وتعلیم
 وتوعیة المسلمین الجدد

(150030،000(200(150 تجھیز السیارة   ، الضیافة والھدایا   ، المواد الدعویة10

 الدعوة االلكترونیة
 إبالغ رسالة اإلسالم لغیر المسلمین عبر وسائل
 التواصل ,االستفادة من مواقع التواصل في توعیة

الجالیات
50

 دورات للدعاة في التعامل مع أجھزة الحاسب والبرامج  ،  نقل مباشر عبر وسائل التواصل
 االجتماعي واالعالم ، التواصل والمراسلة مع المدعوین

200)0)100000)

ھدیة السیاح
تعریف السیاح بتاریخ المملكة وجھودھا في نشر 

اإلسالم ,إیصال رسالة اإلسالم إلى السیاح بطرق غیر 
مباشرة  

35
 دورات للدعاة في التعامل مع أجھزة الحاسب والبرامج  ،  نقل مباشر عبر وسائل التواصل

 االجتماعي واالعالم ، التواصل والمراسلة مع المدعوین
30)400)105012،000)

 تعریف غیر المسلمین باالسالم ,توعیة وتعلیمالوسائل الدعویة (المطبوعات)
  الجالیات المسلمة

(1625065،000(200(325 اختیار المواد المناسبة  ، التصمیم و الطباعة ، التوزیع50

التعریف باالسالم من خالل البرامج االلكترونیة , المسابقة الثقافیة
 االستفادة من التقنیات الحدیثة في التعریف باالسالم

(10005،000(2،500(2اختیار كتیب او مقطع دعوي ، تجھیز األسئلة ، اإلعالن عن المسابقة500

 التعریف باالسالم من خالل تجمعات المناسباتالمسابقة الریاضیة
,  الریاضیة

(15007،500(2،500(3اختیار كتیب او مقطع دعوي ، تجھیز األسئلة ، اإلعالن عن المسابقة500

تشجیع المسلم الجدید على التمسك بالقرآن وتعالیمھ ,مسابقة القرآن للمسلم الجدید
مساعدة المسلم الجدید على حفظ سور من القرأن

(1003،000(3،000(1 إعالن المسابقة تسجیل الراغبین في المشاركة مساعدتھم لحضور الحلقات100

29800122،500)
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 ربط المسلم الجدید ببرامج الجمعیة ،متابعة وتعلیم متابعة المسلم الجدید

 وتوعیة المسلمین الجدد
(48000(0(240  االتصال والتواصل ، إرسال مواد تعلیمیة ، دعوة لمشاركة برامج الجمعیة20

 تعلیم المسلم الجدید أساسیات الدین  , تشجیع المسلم دورة أسلمت فعلمني
 الجدید على التمسك بالدین

(200025020،000(10 حصر المسلمین الجدد ، مخاطبة الكفالء للسماح للمكفول بالمشاركة ، إعداد وتجھیز المناھج25

 مساعدة المسلم الجدید على أداء العمرة على الطریقة الرحلة اإلیمانیة  ( العمرة )
 الصحیحة  ،  وتعریفھ بمعالم في المسجد الحرام

 حصر األعداد ومخاطبة الكفیل ، تحدید موعد الرحلة وإعداد البرنامج ، تجھیز الحافلة25
والمیزانیة

12)1،500)30018،000)

 الرحلة اإلیمانیة
(زیارة المسجد النبوي)

 مساعدة المسلم الجدید على زیارة المسجد النبوي
،وتعریفھ باألمكان التاریخیة بالمدینة المنورة

 حصر األعداد ومخاطبة الكفیل ، تحدید موعد الرحلة وإعداد البرنامج ، تجھیز الحافلة25
والمیزانیة

5)6،000)12530،000)

مساعدة المسلم الجدید على أداء فریضة الحج  ,حج الفریضة للمسلم الجدید
 وتعریفھ بالمشاعر المقدسة

20
 حصر األعداد ومخاطبة الكفیل ، تعدیل دیانة المسلم الجدید ، تقدیم دورة وتجھیز البرنامج ،

استخراج التصاریح
1)5،000)20100،000)

 تالیف قلب المسلم الجدید  ،متابعة وتعلیم وتوعیةھدیة المسلم الجدید
 المسلمین الجدد

300
 السعي لتوفیر الدعم ، اختیار جھاز بمواصفات متقدمة ، تنزیل المواد العلمیة والبرامج ،

  حصر األعداد وتسلیمھم
1)500300150،000)

 مشاركة المسلمین الجدد في فرحة العید   ،تعلیمحفل معایدة للمسلمین الجدد
 المسلم الجدید أن في دیننا فسحة

(1003،500(3،500(1 االعداد والتجھیز ، اإلعالن وتجھیز المكان والھدایا ، تقدیم فقرات الحفل100

 حفل تكریم المسلمات الجدد المنتظمات في
الدروس

 تحفیز المسلمة الجدیدة على حضور الدروس التعلیمیة
 ،وتحفیزھن على مواصلة التعلیم

(503،500(3،500(1االعداد والتجھیز ، اإلعالن وتجھیز المكان ، تقدیم فقرات الحفل وتوزیع الشھادات50

 رحلة ترفیھیة
 تعلیم المسلم الجدید أن في دیننا فسحة ، متابعة
 المسلمین الجدد من خالل برامج ترفیھیة

50
 تحدید موعد واختیار المكان واالعالن عنھا ، تجھیز كل الطلبات واالحتیاجات ، إعداد وتقدیم

  البرنامج
3)2،000)1506،000)

6095331،000)
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 إبالغ رسالة اإلسالم لغیر المسلمین توعیة وتثقیفالمحاضرات والدروس والمواعظ
 الجالیات المسلمة

50
عمل جدول اسبوعي واإلعالن ، تجھیز مكان المحاضرة ، إعداد الدروس والمحاضرات 

وإلقاءھا 
600)0300000)

 تطویر الدعاة
 تطویر الدعاة الرسمیین شرعیا ودعویا تأھیل

 الراغبین في التعاون مع الدعاة زیادة الحصیلة العلمیة
لدى الدعاة

(25003015،000(6 التنسیق مع مقدم الدورة ، إعالن للدعاة والمتعاونین ، تجھیز المكان والمالزم5

 لقاء الجمعة ( دروس تعلیمیة ، ترجمة
خطبة الجمعة )

 المحضن التعلیمي األسبوعي للمسلم الجدید  ,توفیر
البیئة المناسبة لتعلیم المسلم الجدید أساسیات الدین

(2000450090،000(45التنسیق مع الشركات والمستشفیات وغیرھا  ، اختیار المناھج التعلمیة المناسبة لكل فئة100

 تقدیم وجبات اإلفطار للجالیات المسلمة والمسلمین تفطیر الصائمین
 الجدد ,استثمار تجمعات االفطار بالمواعظ

(1000300030،000(30 التنسیق مع جھات لتوفیر الوجبات ، تكلیف أشخاص إلستالم وتوصیل الوجبات100

37530135،000)
(588،500المیزانیة(67،655المستھدفین
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 تحقیق إیرادات
 نقدیة مقدارھا 3

مالیین

تقدیم تقاریر اإلنجازات الدوریة للجمعیة
لكافة المجتمع عبر وسائل التواصل 

 رفع تقاریر شھریة باھم انجازات الجمعیة

 لكافة المجتمع عبر وسائل التواصل او الموقع
االلكتروني

(0120(1تقریر عام منصرم , قصة لمسلم جدید , تقریر شھري احصائي , تقریر نھایةالعام 122022

 برنامج التواصل مع التجار والجھات
الداعمة

 التواصل مع عدد اكبر من التجار وجھات مانحة
 والحصول على قوائم بیانات جدیدة داخل وخارج مدینة

جدة
120

 تحدیث قائمة التجار والموسسات المانحة , إرسال تقاریر إنجازات الجمعیة بشكل شھري
لكبار الداعمین والمؤسسات , إبراز شعارھم في المطبوعات والمناسبات

1)01200)

 مشاریع للتسویق االلكتروني
 القیام بزیارات دوریة مجدولة للتجار والموسسات
 المانحة ورفع تقاریر عن البرامج والمشاریع التي

 دعموھا
10000

 مشروع الوقف (3) , كفالة الداعیة - , السیارة الدعویة ,ھدیة المسلم الجدید ,  زكاتك ارباح ,
 رمضان اقبل بالخیرات , كفالة الحاج , 10 * 10 للصدقھ في عشر ذو الحجة , الدعوة

 sms االلكترونیة , , مشروع رسائل الجوال , التبرع برسالة

1)0100000)

 اعداد ملف ورقي والكتروني تعریفي بمشاریع الجمعیةمغلف الحملة الذھبیة
(300050003،000(1اصدار المغلف في شھر رجب كحد اقصى1لھذا العام

 استمارة االستقطاع االلكتروني  تعتبر إحدى الطرقاستمارة االستقطاع االلكتروني
(100001،000(1استمارة طلب تبرع الشھریة المباشرة الى البرید االلكتروني المقدم من الجمعیةالحدیثة لتحصیل اإلیرادات للجمعیة

(10000300010،000(1اصدار المجلة الكترونیا1اصدار مجلة مطبوعھ عن قصص المسلمین الجددمطبوعات

 توفیر إیرادات 500 الف من مبیعات
وتقدیم خدمات

مشاریع ومبیعات لزیادة الدخل
 ابتكار منتجات تسویقیة او یمكن تقدیمھا لجھات
 خارجیة وافراد نظیر مقابل مالي یرفع ایرادات

الجمعیھ وتكون ضمن تخصصھا
1

 مبیعات حقیبة ھدیة المسلم الجدید , اشتراكات البرامج الدعویة للمسلمین الجدد , اشتراكات
 رحالت العمرة , اشتراكات رحلة المدینة المنورة ,   عمل بروشورات إعالنیة لجھات خارجیة

 , عمل مقطع فیدیو تعریفي لجمعیات خارجیة , جوالت سیاحیة تعریفیة لمعالم مدینة جدة ,

 دورات واستشارات للعالقات االسریة وتربیة األبناء , تاجیر الباصات , تاجیر مالعب للشباب
 و للمجمعات , عمل مطعم فلبیني او مقھى  , عمل رحالت وبرامج خارجیة ورحالت عمرة

 لمنسوبي الموسسات والمستشفیات ونحوھا

1)010)

 توسیع دائرة العالقة مع تجار وجھات جدیدة من خاللالمسوقین
مسوقین خارجیین بالنسبة

 التعاون مع مسوقین ومسوقات خارجیین للعمل بمكافاة من نسبة التحصیل , التعاقد مع
مؤسسات تسویقیة جدیدة 2 على األقل ,  تفعیل دور موظفي المكتب في التسویق

1)000)

 توفیر احتیاجات"
 المكتب العینیة
 نصف ملیون 

"ریال

الوجبات

 توفیر وجبات ومواد عینیة ومواد بالستیكیة وادوات
 نظافة وخدمات تحتاجھا الجمعیھ بشكل مستمر

(0120(1تحدید احتیاجات االقسام للبرامج12

(0120(1محاولة االقسام لتوفیر بعض احتیاجاتھا من المواد بواسطة فریق عملھا12الھدایا والخدمات

(0120(1تحدید الوقت الكافي لتوفیر المواد12الجوائز والمواد البالستیكیة

(0120(1توفیر المواد العینیة والقرطاسیة ونحوھا بشكل مجاني12المطبوعات و ادوات النظافة

(14،000المیزانیة(18،181المستھدفین
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التكرار
اجمالي 

المستھدفین
اجمالي 
المیزانیة

 الصیانة الدوریة
 والتطویر

 اإللكتروني

 تطویر الجانب التقني
اإلھتمام بتكنولوجیا المعلومات، وذلك نظراً لدورھا الناجح 
والكبیر في البرامج ، وتخفیض تكالیف العملیات اإلنتاجیة 

وتحسین مستویات  العمل وزیادة السرعة في االنجاز 
وتحسین الجودة 

(1180003018،000 حلول في انظمة البرامج التقنیة30

 صیانة االجھزة وتطویرھا
الصیانة الدوریة وإبقاء الجھاز أو اآللة تعمل في حالة جیدة 

17500307،500إصالح األعطال الفنیة30عبر الفحص واإلصالح.

أنظمة الشبكات
مراقبة وإدارة الشبكات ھي العملیة المسؤولة عن كشف 

أماكن األعطال في النظام الشبكي، والعمل على عزلھا 
وتصلیحھا وسد العجز بأقصى سرعة

30
 الدعم الفنى للشبكات. حمایة شبكات الحاسب اآللي ضد الھجمات والفیروسات . تركیب

وتشغیل أنظمة رقابة الشبكة ورقابة المستخدمین
1110003011،000)

9036500

  معامالت الخدمات
 اإللكترونیة
واإلعالم الجدید

 تطویر موقع الجمعیة
تطویر الموقع اإللكتروني لیواكب المتغیرات المتسارعة في 
المجال التقني ولیكون وسیلة سھلة للوصول إلى المعلومة 

والمنتجات.
1521001000052،100 إضافة كل جدید10000

توسیع دائرة العالقات والمعارف . زیادة نسبة المتابعین  مواقع التواصل اإلجتماعي
وخفض تكالیف التسویق والدعایة

1300300300 إضافة كل جدید + توثیق + مسابقة10000

تحقیق أھداف تطبیقات الجوال وإمكانیة الوصول لعدد أكبر  إنشاء تطبیق الجمعیة
من التجار و المتابعین 

1210002100021،000 إنشاء + رفع كل جدید + تعلیم10000

تتعدد األھداف التسویقیة عند تصمیم  فیدیو احترافي ما بین تصامیم ومونتاج
زیادة متابعین  ، أو نشر ...  ستكون مفیدة

1000تصامیم إحترافیة + ھویة المكتب + رسائل دعویة+ الھویة الجدیدة0

التوثیق مھم إلبراز العمل وحفظھ ویمكن الرجوع إلیھ توثیق المناشط والبرامج
للحاجة مستقبالً

110000010،000 تغطیة كل البرامج + إنتاج مقاطع قصیرة + تعدیل مقاطع مصورة0

 البرید اإللكتروني و وخدمة قطاف الدعویة
واتساب

خدمة قطاف الدعویة واجـھـة دعـویة رائدة تخـدم في مجـال 
الـدعوة  عبر رسائل واتساب وایمیالت 

10250000 متابعة الرسائل + إنشاء قواعد بیانات + إرسال رسائل25000

 متجر تبرع اإللكتروني
ممیزات المنصة · زیادة موارد الجمعیة · استقبال التبرعات 
بسھولة من أي مكان داخل المملكة · طرق تبرع الكترونیة 

متنوعة · نظام تحكم سھل ومرن

 متجر متخصص في التبرع االلكتروني قم بالضغط على االیقونة او الرابط لزیارة متجر
الدعوة االلكتروني

1120001،200

 منصة فصول اإلفتراضیة
الفصول االفتراضیة ھي أدوات وتقنیات وبرمجیات على 
الشبكة العالمیة 'اإلنترنت' تمكن المعلم من نشر الدروس 

التعلیمة أو الدعویة

 االفتراضي وھو ذلك النوع من التعلیم الذي یعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونیة في
االتصال بین المعلمین والمتعلمین

1300003000

فصول عبر زووم
الزووم ھو أداة تقنیة وبرمجیة على الشبكة العالمیة 

'اإلنترنت' تمكن المعلم من نشر الدروس وعمل اللقاءات 
والحوارات النافعة

 االفتراضي وھو ذلك النوع من التعلیم الذي یعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونیة في
االتصال بین المعلمین والمتعلمین

1100001،000

تحویل النماذج الورقیة إلى نماذج األلكترونیة
تحویل النماذج الورقیة إلى نماذج إلكترونیة یسھل فیھا 
الوصول إلى المعلومة ... وذلك عبر نظام إدارة النماذج 

اإللكترونیة على الویب

 إدارة النماذج اإللكترونیة عبر الویب واختیار النموذج المناسب للعملیة التي یود القیام بھا ثم
ملئ بیانات النموذج

1300003000

5630091600 (128،100المیزانیة(81،330المستھدفین
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الصیانة العامة

صیانة عامة لجمیع مرافق الجمعیة من المبنى الرئیسي
كھرباء ، سباكة ، بویة ،

371800013900تعاقد مع الشركات والمؤسسات  المختصة لصیانة المباني0

1000متابعة وتنسیق جمیع أمور الوقف المالیة وصیانتھا 0متابعة جمیع أمور الوقف المالیة وصیانتھاوقف الرحاب

540500042،000متابعة وتنسیق جمیع أمور الوقف المالیة وصیانتھا0متابعة جمیع أمور الوقف المالیة وصیانتھاوقف بني مالك

صیانة دوریة لجمیع سیارات الجمعیة السیارات
وتجدید استماراتھا وتامینھا .

433500032000التعاقد مع ورش صیانة وسمكرة دوریة لجمیع سیارات الجمعیة 0

087900

تسھیل معامالت ومراجعات الجمعیة لدى المراسالتالمعامالت 
جمیع الجھات ذات العالقة 

0

إیداع المبالغ والشیكات وصرفھا  ، طباعة كشوفات شھریة ، رفع المعامالت للبنوك تحدیثات 
الحسابات ، طلب دفاتر شیكات واستالمھا من البنك ، توقیع خطابات و شیكات من االعضاء 
المفوضین بالحسابات ، جمیع المراسالت اإلداریة ، مشتریات واحتیاجات األقسام استالم 

المواد العینیة وتوزیعھا للمستفیدین 

50000

(87،900المیزانیة(0المستھدفین

1،143،000إجمالي المیزانیة التشغیلیة لألقسام


