
الخطة التشغيلية لعام 2021م

الدعوة واإلرشاد1
البرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع

عدد المستھدفین
عدد مرات المیزانیةالقسم المشاركاإلجراءات واألدواتللبرنامج الواحد

التكرار
اجمالي 
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اجمالي 
المیزانیة
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الحجوزات ( السكن , الطیران  ) ,التسجیل والتوثیق ,نقل مباشر عبر وسائل التواصل 6000المحاضرات
االجتماعي واالعالم ,ضیافة الشیخ 

التقنیة  الخدمات 
التسویق 

20010060000020،000)

ضیافة للشیخ والحضور ، نقل مباشر عبر وسائل التواصل االجتماعي واالعالم ، سحوبات و 30زاد الداعية
(800103008،000التقنیة الخدماتھدایا

الحجوزات ( السكن , الطیران , الضیافة ) ، ھدایا للمشایخ ، التسجیل والتوثیق ، ضیافة 500كبار العلماء
الشیخ 

التقنیة  الخدمات 
التسویق 

3000315009،000)

التقنیة  الخدمات الحجوزات ( السكن , الطیران , الضیافة ) ، كتب ومقررات ، التسجیل والتوثیق ، الجوائز 1200الدورات العلمية
التسویق 

7500022400150،000)

التقنیة  الخدمات الحجوزات ( السكن , الطیران , الضیافة , أخرى ) ، التسجیل والتوثیق ، الكتب والمذكرات 500اليوم العلمي
التسویق 

250010500025،000)

(0120120000قسم التقنیةالرفع المبكر ، التنسیق والترتیب مع المشایخ ،100الكلمات الوعظية

100012120012000قسم التقنیةالرفع المبكر ، التنسیق والترتیب مع المشایخ ،  تصمیم المنصة ، جوائز للمنتظمین 100منصة إلكترونیة تعلیمیة

5000480020000قسم التقنیةنشر المسابقات والتحكیم ، اختیار المقررات200المسابقات العلمیة 

623200244،000)
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التنسیق مع المؤثرین في استقطاب الشباب ،الضیافة ،الحجوزات ( السكن , الطیران , 100سفینة الخیر
الضیافة , أخرى )  ،فریق عمل للمشاركة في التنظیم ،

التقنیة  الخدمات 
التسویق اإلدارة

5000330015،000)

االعالن عن طریق وسائل التواصل االجتماعي  ، التعریف بالبرنامج عن طریق البروشورات  500مھرجانات األمن الوطني
، الرفع للجھات المعنیة ألخذ الموافقة  ، عمل شراكة مع الجھات المعنیة

التقنیة  الخدمات 
20،000)1000021000التسویق اإلدارة

الرفع للجھات الرسمیة بالفكرة  ، تنسیق اللقاء مع المعنین وتنفیذ البرنامج  ، حجز مقھى او 30دیوانیة الشباب
استراحة  

التقنیة  الخدمات 
التسویق 

10001236012،000)

الرفع للجھات المعنیة الخذ الموافقة   ، فریق عمل أسبوعي للمشاركة في النادي  ، ضیافة + 70تآخینا 
ھدایا للنادي+ جوائز المسابقات  ، 

 التقنیة  الخدمات
 التسویق

500015105075،000)
2710
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عمل خطة زیارات  ، التنسیق مع المستشفى بخطاب مسبق  ، معرفة المرضى من خالل 15سفراء الرحمة 
(10004604،000الجالیات الخدماتمسؤول شؤون المرضى  ، معرفة عدد غیر المسلمین  ، 

الرفع للجھات المعنیة الخذ الموافقة   ، الرفع للجھات المعنیة الخذ الموافقة   ، مسابقات 30قتیان المستقبل
(10002060020،000التقنیة الخدماتمتنوعة  ، ضیافة + ھدایا 

(12000060060000138،000الخدماتتجھیز السیارة  ، راتب إمام المصلى 100المصلى المتنقل

ربط عالقات مع ائمة المساجد وُعمد االحیاء500فرحة وطن 
(50002100010،000التقنیة الخدمات والترتیب معھم لتنفیذ البرامج   ، مشاركة المناسبات الوطنیة والدینیة

61660172،000)

(538،000ةينازيملا(687،570المستھدفین



توعیة الجالیات2

البرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع
عدد المستھدفین
عدد مرات المیزانیةالقسم المشاركاإلجراءات واألدواتللبرنامج الواحد
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(100010،000(100(100 الخدمات تجھیز السیارة   ، الضیافة والھدایا   ، المواد الدعویة10 الجوالت الدعویة

100 الدعوة االلكترونیة
 دورات للدعاة في التعامل مع أجھزة الحاسب والبرامج  ،  نقل مباشر عبر وسائل التواصل

 االجتماعي واالعالم ، التواصل والمراسلة مع المدعوین
(6001،800(6(300 التقنیة

(6560000020،500(2،050(10 التسویق التقنیة اختیار المواد المناسبة  ، التصمیم و الطباعة ، التوزیع32000الوسائل الدعویة ( المطبوعات )

(1440004،800(120(40التنسیق مع المكاتب ، تجھیز المواد الدعویة1200زیارة الشركات

(40000004،000(1،000(4التقنیةاختیار كتیب او مقطع دعوي ، تجھیز األسئلة ، اإلعالن عن المسابقة4000 المسابقة الثقافیة االلكترونیة

500 المسابقة الریاضیة
 التنسیق مع إدارة المجمعات السكنیة ، تجھیز الفرق والحكام ، تجھیز معرض مصغر للتعریف

 باإلسالم
10)1،000)50000010،000)
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(2405760001،200(5 الخدمات  االتصال والتواصل ، إرسال مواد تعلیمیة ، دعوة لمشاركة برامج الجمعیة2400 متابعة المسلم الجدید

(10150020،000(2،000 التقنیة حصر المسلمین الجدد ، مخاطبة الكفالء للسماح للمكفول بالمشاركة ، إعداد وتجھیز المناھج150 دورة أسلمت فعلمني

(1503،000(3،000 التسویق التقنیة ، إعالن المسابقة وتجھیز الجوائز ، تجھیز لجنة تحكیم والمستویات50مسابقة القرآن للمسلمین الجدد

(105000(0الخدماتالتنسیق مع اھل الحي ، توزیع حلویات وضیافة ، توزیع كتب ومطویات50برنامج دعوة أھل الحي

 حصر األعداد ومخاطبة الكفیل ، تحدید موعد الرحلة وإعداد البرنامج ، تجھیز الحافلة170( الرحلة اإلیمانیة ( العمرة والزیارة
(6102011،000(500الخدمات التسویقوالمیزانیة

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

(20400100،000(5،000  التسویق التقنیةاستخراج التصاریح

300 ھدیة المسلم الجدید - التابلت
 السعي لتوفیر الدعم ، اختیار جھاز بمواصفات متقدمة ، تنزیل المواد العلمیة والبرامج ،

  حصر األعداد وتسلیمھم
(3009000090،000(300 التسویق التقنیة

(11503،000(2،500 التقنیة االعداد والتجھیز ، اإلعالن وتجھیز المكان ، تقدیم فقرات الحفل150حفل معایدة للمسلمین الجدد

80 رحلة ترفیھیة
 تحدید موعد واختیار المكان واالعالن عنھا ، تجھیز كل الطلبات االحتیاجات ، إعداد وتقدیم

(1802،500(2،500 التسویق التقنیة  البرنامج

669700230،700)



البرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع
عدد المستھدفین
عدد مرات المیزانیةالقسم المشاركاإلجراءات واألدواتللبرنامج الواحد
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(603600004،800(80 عمل جدول اسبوعي ، تجھیز مكان المحاضرة ، توفیر ھدایا6000 المحاضرات الدعویة

(42401،200(300 التنسیق مع مقدم الدورة ، إعالن للدعاة والمتعاونین ، تجھیز المكان والمالزم60 تطویر الدعاة

(423528012،600(300التنسیق مع الشركات والمستشفیات وغیرھا ، اختیار المناھج التعلمیة المناسبة لكل فئة840لقاء الجمعة

(60072000000 اختیار المناھج التعلمیة المناسبة لكل فئة ، اختیار المدرسین المؤھلین ، الضیافة12000 الدروس الدوریة

(1001000000 ، عمل إعالن لرابط البث ، تجھیز األجھزة واألدوات1000 البث المباشر

28000ترجمة خطبة الجمعة
 التنسیق مع إدارة المجمعات السكنیة ، اختیار الدعاة المؤھلین للترجمة ، اختیار وإعداد

  الخطبة المناسبة ، نشر عبر مواقع التواصل
8022400000)

(309000030،000(1،000 التنسیق مع جھات لتوفیر الوجبات ، تكلیف أشخاص إلستالم وتوصیل الوجبات3000 تفطیر الصائمین

1002552048،600) (330،400ةينازيملا(80،940،820المستھدفین



العالقات العامة والتسويق3

البرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع
عدد المستھدفین
عدد مرات المیزانیةالقسم المشاركاإلجراءات واألدواتللبرنامج الواحد

التكرار
اجمالي 

المستھدفین
اجمالي 
المیزانیة

مجلس األمناء
8
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اصدار تقاریر دوریة لالنجازات

 التقنیة قصة مرئیة مسلم جدید
تقریر شھري  احصائي

تقریر نھایةالعام 2021

عمل تقریر مرئي احترافي لمنجزات عام 2020 - للمانحین والداعمین

 برنامج التواصل مع
 التجار وللجھات الداعمة

120

تحدیث قائمة التجار والموسسات المانحة

(000(0العالقات

إبراز شعارھم في المطبوعات والمناسبات

10000 مشاریع للتسویق االلكتروني

مشروع الوقف (3)

 التقنیة

0)0)0)0)

(0(0(0(0 مشروع كفالة الداعیة

(0(0(0(0مشروع السیارة الدعویة

(0(0(0(0مشروع طباعھ المطویات 33 ھللھ

(0(0(0(0مشروع حقیبة المسلم الجدید

(0(0(0(0زكاتك ارباح

(0(0(0(0رمضان اقبل بالخیرات

(0(0(0(0مشروع كفالة الحاج - حال السماح بالحج

(0(0(0(0الحج 10 * 10 للصدقھ في عشر ذو الحجة

(0(0(0(0مشروع الدعوة االلكترونیة - الكمبیوترات

sms 0(0(0(0مشروع رسائل الجوال - التبرع برسالة)

(0(0(0(0 مشروع بطاقة العضویة السنویة

(0(0(0(0مشروع التابلیت الدعوي

اصدار المغلف في شھر رجب كحد اقصى500مغلف الحملة الذھبیة
العالقات

3،000)150003،000)

(1300012،000(12،000 اصدار مجلة ھكذا العدد الثاني3000مطبوعات

ون
ملی

ف 
ص

ق ن
حقی

ت

  المسوقین  

تعیین  سیدتان بالعالقات العامة والتسویق بمكافأه مقطوعھ2

العالقات

2،000)12248،000)

 تعیین مسوقین بالنسبة من الجنسین4

التعاقد مع موسسات تسویقیة جدیدة2

(000(0تحدید احتیاجات االقسام للبرامج التي تحقق الھدف مباشرة5000

(000(0 محاولة االقسام لتوفیر بعض احتیاجاتھا من المواد بواسطتھا2000

(000(0 تحدید الوقت الكافي لتوفیر المواد2000

(0(0(0(0محاولة عدم شراء أي مواد عینیة او خدمات وتوفیرھا مجانا2000الضیافة والنظافة 

(63،000المیزانیة(8،010المستھدفینالمجموع



التقنية واإلعالم الجديد4

البرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع
عدد المستھدفین
عدد مرات المیزانیةالقسم المشاركاإلجراءات واألدواتللبرنامج الواحد

التكرار
اجمالي 

المستھدفین
اجمالي 
المیزانیة

 الصیانة الدوریة والتطویر
 االلكتروني

226001322600كل االقسام حلول في انظمة البرامج التقنیة30 تطویر الجانب التقني

5500135،500كل االقسامإصالح األعطال الفنیة30 صیانة االجھزة وتطویرھا

8500138500التقنیةتطویر البرامج المسخدمة30 صیانة وتطویر الشبكة الداخلیة

االعالم الجدید

21001100002100كل االقسام إضافة كل جدید10000 موقع الجمعیة

300110000300كل االقسام إضافة كل جدید + توثیق + مسابقة10000مواقع التواصل اإلجتماعي

60001100006000كل االقسام إنشاء + رفع كل جدید + تعلیم10000 تطبیق الجمعیة

100001010000كل االقسامتصامیم إحترافیة + ھویة المكتب + رسائل دعویة+ الھویة الجدیدة0تصامیم ومونتاج

0100كل االقسام تغطیات كل البرامج + إنتاج مقاطع قصیرة + تعدیل مقاطع مصورة0توثیق المناشط والبرامج

0100 نشر المواد الدعویة0فریق جوال الخیر

 البرید اإللكتروني و وخدمة قطاف الدعویة
واتساب

01250000كل االقسام متابعة الرسائل + إنشاء قواعد بیانات + إرسائل رسائل25000

  معامالت الخدمات
االلكترونیة

50001355000كل االقسام متابعة مواقع حكومیة35تبرع ذاتي

6000106000 االدارةإنشاء فصول دراسیة عبر المنصات األلكترونیة منصة زوووم دراسیة

(66،000المیزانیة55044المستھدفین

الخدمات المساندة5
عدد المستھدفینالبرنامج / المشروعھدف البرنامج / المشروع

للبرنامج الواحد
عدد مرات المیزانیةالقسم المشاركاإلجراءات واألدوات

التكرار
اجمالي 

المستھدفین
اجمالي 
المیزانیة

الصیانة العامة

609005371200كل أقسامصیانة المكیفات ، الكھرباء + المبات ، سباكة ، النظافة ، تغییر واجھة الجمعیة ، أثاث ، 50المبنى الرئیسي

0إدارة الصیانة الدوریة0وقف الرحاب

40،000إدارة الصیانة الدوریة ( اصالح رخام واجھة المبنى )0وقف بني مالك

10200كل أقسامالصیانة الدوریة ، بنزین ، زیت 20السیارات

121400

المراسالتالمعامالت 

0إیداع المبالغ والشیكات وصرفھا  ، 

0طباعة كشوفات شھریة ، 

0رفع المعامالت للبنوك تحدیثات الحسابات ، 

0طلب دفاتر شیكات واستالمھا من البنك ، 

0توقیع خطابات و شیكات من االعضاء المفوضین بالحسابات ، 

0جمیع المراسالت اإلداریة ، 

0مشتریات واحتیاجات األقسام

121،400)المیزانیة0)المستھدفین

1،118،800إجمالي المیزانیة التشغیلیة لألقسام


