
 

  

 التنفيذيةاخلطة 
 لدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورةجلمعية ا

 م(2021لعام )



 

 
 (1م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 م  2021 لدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة لعاما جمعيةخطة 

 مدخل:   ❖
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 

 وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي: 

مات التي سترد في  وهو جدول كلي يتضمن أسماء البرامج واألقسام المنفذة لها والبيانات األخرى مع مؤشرات األداء الرئيسية، وهذ يعّد جامعاً ألهم المعلو  " هيكل البرامج ": -1

 يق للبرامج.لالهتداء به، ويمكن استخدامه كذلك في التسو الجمعيةالجداول التالية ويمكن عرضه على اآلخرين وتعليقه في أماكن بارزة في 

 وهي بطاقة تتضمن بيانات البرنامج التعريفية. :  "بطاقة تعريف البرنامج "  -2

  وهللا الموفق لكل خير ورشاد 



 

 
 (2م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ؤ 

 
 

 : أولا 
 هيكل الربامج

  



 

 
 (3م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 هيكل البرامج العام:  ❖

 ، ويتم إعداده بعد اكتمال مراحل بناء أدوات الخطة التنفيذية. الجمعيةيعد الهيكل العام للبرامج بمثابة خارطة إجمالية لبرامج  

 

 ويتضمن هيكل البرامج البيانات التالية:   ❖
 أسماء البرامج.  ▪

 المستفيدون.  ▪

 القسم المنفذ.  ▪

 تاريخ البدء.  ▪

 مكان التنفيذ.  ▪

 مج. مؤشرات األداء الرئيسية للبرنا ▪

 . تكلفة البرنامج  ▪

 

    

  



 

 
 (4م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 لدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورةا جلمعيةهيكل الربامج العام 

 التكلفة  مؤشرات األداء للبرنامج  مكان التنفيذ  تاريخ البدء  تكرار التنفيذ  القسم املنفذ  املستفيدون  البرنامج  م

 المساجد  م 1/1/2021 يومي الدعوة العامة  عموم الناس  السراج المنير   1
 عدد األنشطة الدعوية 
 عدد المساجد المغطاة 

86.456 

 المساجد  م 1/1/2021 شهري الدعوة العامة  طالب العلم  اليوم العلمي   2
 العلمية  األيام عدد 

 عدد الطالب المجتازين للتأصيل العلمي 
64.500 

 المساجد  م 1/1/2021 ربع سنوي  الدعوة العامة  طالب العلم  تأصيل   3
 الدورات العلمية عدد 

 عدد الطالب المجتازين للتأصيل العلمي 
74.276 

 السجن العام  م 1/1/2021 يومي الدعوة العامة  نزالء السجن  إشراقة   4
 عدد المحاضرات المنفذة 

 عدد األنشطة الترفيهية المنفذة 
 عدد الدورات المتخصصة المنفذة 

49.250 

5  
الدعوة في الدوائر  

 الحكومية 
الدوائر  منسوبي 

 الحكومية 
 الدوائر الحكومية  م 1/1/2021 أسبوعي  الدعوة العامة 

 عدد أنشطة تصحيح أحكام العبادات 
 عدد أنشطة تعزيز القيم واألخالق 

26.750 

 الدعوة في القرى   6
عموم الناس من سكان  

 القرى
 م 1/1/2021 أسبوعي  الدعوة العامة 

القرى التابعة للمدينة  
 المنورة 

 تصحيح أحكام العبادات عدد أنشطة 
 عدد أنشطة تعزيز القيم واألخالق 

 عدد أنشطة تصحيح العقيدة 
31.250 

 أماكن التجمعات  م 1/1/2021 يومي الدعوة العامة  عموم الناس  المصليات المتنقلة   7
 عدد الصلوات التي تم إقامتها 

 عدد المصلين 
132.100 

 اإلنترنت  م 1/1/2021 يومي الدعوة العامة  عموم الناس  اإلعالم الدعوي   8
 المنتجة   الدعوية المواد عدد
 والمشاهدين  المتابعين عدد

 
76.580 

 مقر الشركات  م 1/1/2021 يومي توعية الجاليات  الجاليات غير المسلمة  طريق النور   9
 عدد الزيارات المنفذة لدعوة غير المسلمين

 عدد المسلمين الجدد من خالل أنشطة البرنامج
56.800 

 الجمعية مقر الشركات و م 1/1/2021 أسبوعي  توعية الجاليات  المسلمون الجدد  فعلمني أسلمت   10
 عدد أنشطة الرعاية التي تم تنفيذها 

 عدد المسلمين الجدد الذين تم رعايتهم 
61.850 

 الجمعية مقر الشركات و م 1/1/2021 أسبوعي  توعية الجاليات  المسلمون الجدد  هداية ورعاية   11
 الرعاية التي تم تنفيذها عدد أنشطة 

 عدد المسلمين الجدد الذين تم رعايتهم 
58.950 

 الجمعية مقر الشركات و م 1/1/2021 يومي توعية الجاليات  الجاليات المسلمة  عقيدتي   12
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة 

 العقيدة عدد أنشطة تصحيح  
55.000 

 الجمعية مقر الشركات و م 1/1/2021 يومي توعية الجاليات  الجاليات المسلمة  عبادتي   13
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة 
 عدد أنشطة تصحيح العبادات 

59.340 

 الجمعية مقر الشركات و م 1/1/2021 يومي توعية الجاليات  الجاليات المسلمة  قيمي   14
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة 

 عدد أنشطة تعزيز القيم واألخالق الحميدة 
58.711 

 الجمعية مقر الشركات و م 1/1/2021 يومي توعية الجاليات  الجاليات المسلمة  الفاتحة تعليم   15
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة 
 عدد الذين اتموا تعليم الفاتحة 

56.000 

 بساتين الجنة   16
من   الجاليات المسلمة

 النساء 
 66.471 ة الدعوية المنفذ عدد األنشطة   مقرات العمل والجمعية  م 1/1/2021 أسبوعي  توعية الجاليات 



 

 
 (5م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 60.806 ة عدد األنشطة الدعوية المنفذ  مقرات العمل والجمعية  م 1/1/2021 أسبوعي  توعية الجاليات  الجاليات الغير مسلمة  رحلة النور   17

 الدعوة اإللكترونية   18
المسلمون عبر  

 اإلنترنت 
 م 1/1/2021 أسبوعي  توعية الجاليات 

عبر اإلنترنت ووسائل  
 االجتماعي التواصل 

 المنتجة   الدعوية المواد عدد
 والمشاهدين  المتابعين عدد

 عدد المحتوى الدعوي المنشور 
88.800 

 الجمعية مقر  م 1/1/2021 يومي اإلعالم  عام + المتبرعون  ناشر  19
 عدد المناشط اإلعالمية المنفذة. 

 عدد المطبوعات الموزعة. 
130.850 

 برنامج نماء   20
 المتبرعون

 المانحة والجهات  
 الجمعية مقر  م 1/1/2021 يومي تنمية الموارد 

 عدد الزيارات التسويقية للتجار والمانحين
 إجمالي اإليرادات المالية 
 عدد أنشطة تنمية الموارد 

73.250 

 مقر الجمعية  م 1/1/2021 شهري المتابعة والتطوير  منسوبي الجمعية  تطوير   21
 عدد الدورات التدريبية 

 عدد القيادات المبتعثة للتدريب 
32.994 

 مقر الجمعية  م 1/1/2021 يومي المتابعة والتطوير  بيئة الجمعية  التحول الرقمي   22
 نسبة التفاعل مع البوابة 
 عدد المستخدمين الفعليين 

59.300 

 مقر الجمعية  م 1/1/2021 شهري المتابعة والتطوير  دعاة الجمعية  العطاء الذكي   23
 الدورات التدريبية عدد 

 عدد ورش العمل المنعقدة 
33.090 

  



 

 
 (6م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 

 

 :ثانياا 
 بطاقات وصف الربامج

  



 

 
 (7م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 

 بطاقات وصف البرامج:  ❖
  حيث   ،بأكثر من شكلن  وفي مكان واحد؛ يستفيد منها المدراء التنفيذيبشكل مختصر  لبرنامج  البيانات األساسية لبطاقات وصف البرامج هي أداة إدارية يتم فيها جمع قدر كبير من  

 : تستخدم 

 في التخطيط للبرامج.  •

 لكل برنامج.   التشغيليمتابعة العمل في  •

 . دليل التسويقي لبرامجهم بيانات أولية لعمل الك •

 عداد تقارير اإلنجاز الدورية. في االستفادة منها إل •

 

المعلومات    صحةوتم فرزها وإعادة مراجعتها من قبل مدراء البرامج ألكثر من مرة حرصاً على    الجمعيةوقد تم تجميع البرامج هنا من خالل عدد من ورش العمل التي نفذها   

 المضّمنة فيها قدر اإلمكان.

 

 

 
  



 

 
 (8م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 )السراج املنري(  برنامج

 01 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  االستراتيجيالهدف  المستفيدين  المنظور

 تفعيل دور المسجد في الدعوة إلى هللا وتوعية المجتمع وبنائه ثقافياً واجتماعياً بإقامة الدروس والكلمات والمحاضرات فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 حاجة المجتمع الماسة للدعوة والتوجيه السليم.  -
 إقبال كثير من الناس على العلماء والدعاة لالستفادة من علمهم.ضعف  -
 ضعف إقبال كثير من الناس على طلب العلم الشرعي. -
 . انتشار الجهل واألفكار واالعتقادات الخاطئة في بعض األوساط في المجتمع -

األهداف  
 العامة

 تحقيق رسالة المسجد وتفعيل دوره في بناء المجتمع.  -
 ح لهم وتوعيتهم بمسؤوليتهم تجاه المجتمع. تفعيل الدعاة المصر -
 . المشاركة الفاعلة والتكاملية مع الجهات الحكومية واألهلية في توعية المجتمع -

األهداف  
 التنفيذية 

 ( درس 240تقديم ) -
 ( محاضرة60تقديم ) -

 ( حمالت توعوية10إقامة ) -
 ( كلمة 1500إقامة ) -

مؤشرات قياس  
 األداء

 عدد الدروس  -
 المحاضرات عدد  -
 عدد الحمالت التوعوية  -

 عدد المساجد النشطة  -
عدد العبادات التي تم تقديم   -

 أنشطة لتصحيح أحكامها

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج مائة ألف  (100.000) عدد المستفيدين  رواد المساجد والجوامع الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الثانيالربع  الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير  960درس =  240لاير للدرس ×   4مع التوزيع والنشر اإللكتروني:  (A4) ( إعالنات 10) ( درس 240تقديم )* 

 لاير  6.000محاضرة =  60لاير للمحاضرة ×  100مع التوزيع والنشر اإللكتروني: ( A3)( إعالن  50) ( محاضرة 60تقديم )

 ( حمالت توعوية 10إقامة )* 

 كلمة( 15أيام ×  7)الحملة: 

لاير للحملة الواحدة ×   1600لاير =   200لاير + نثريات  500لاير + توثيق فوتوغرافي  300لاير + منسق متعاون  600توزيع والنشر اإللكتروني: المع ( A3)( إعالن 300)

 لاير 16.000حمالت توعوية = 10

 لاير 12.000كلمة=  1500لاير للكلمة ×   8مع التوزيع والنشر اإللكتروني:  (A3) ( إعالنات 10) ( كلمة 1500إقامة )

 لاير 51.496لاير =  3.496لاير + مصاريف غير مباشرة:  48.000منسق =   2لاير ×  24000شهر =  12لاير شهري ×  2000منسق البرنامج:  مكافآت العاملين

 ياالً ر وخمسون وست  مائة وأربعوثمانون ألف   ست 86.456 إجمالي موازنة البرنامج

 موضوعاً خالل العام(. 60)إلجمالي  دروس للموضوع الواحد( درس مكرر بواقع أربع 240* )

 كلمات في الحملة التوعية الواحدة. 105كلمة في اليوم =  15( أيام × 7الحملة التوعية الواحدة = ) *

 



 

 
 (9م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (اليوم العلمي)  برنامج

 02 البطاقة رقم  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 تفعيل دور المسجد في الدعوة إلى هللا باستهداف طالب العلم وبنائهم علمياً بإقامة الدروس العلمية المتخصصة  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 الماسة للدعوة والتوجيه السليم.  طالب العلمحاجة  -
 . قلة الدروس العلمية المتخصصة الموجهة لطالب العلم  -
 إقبال كثير من الناس على طلب العلم الشرعي.ضعف  -
 . انتشار الجهل واألفكار واالعتقادات الخاطئة في بعض األوساط في المجتمع -

األهداف  
 العامة

 تحقيق رسالة المسجد وتفعيل دوره في بناء المجتمع.  -
 تفعيل الدعاة المصرح لهم وتوعيتهم بمسؤوليتهم تجاه المجتمع.  -
 . لية مع الجهات الحكومية واألهلية في توعية المجتمعالمشاركة الفاعلة والتكام -

األهداف  
 التنفيذية 

  ( يوم علمي 30إقامة ) -
مؤشرات قياس  

 األداء

 األيام العلمية عدد  -
عدد المساجد التي تم تقديم   -

 األيام العلمية فيها 

الموضوعات التي تم  عدد  -
 تقديم األيام العلمية عنها 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج   1.500 المستفيدين عدد  طالب العلم  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 ( يوم علمي 30إقامة )

 لاير  250= لاير   150لاير + بنر  100اإللكتروني: ( إعالن مع التوزيع والنشر  50) •
 لاير  500طالب =   50لاير للمستفيد ×  10المتن العلمي: تصوير  •
 لاير  250طالب =   50 لاير للطالب ×   5: ضيافة  •
 لاير  100=   طالب  50لاير للشهادة ×  2: شهادات •
 لاير  450=  لاير 150+ نثريات وتوثيق فوتوغرافي   لليوم العلمي لاير  300المتعاون: مكافأة  •
 لاير  39.000يوم علمي =  30لاير لليوم العلمي الواحد ×  1.300إجمالي اليوم العلمي الواحد:  •

 لاير 25.500لاير =  3.900لاير + مصاريف غير مباشرة:  21.600شهر =  12لاير شهري ×  1800منسق البرنامج:  مكافآت العاملين

 رياالً  مائة مسة خوستون ألف وأربع  64.500 إجمالي موازنة البرنامج

  



 

 
 (10م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 برنامج )تأصيل( 

 03 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي  المستفيدين المنظور 

 تفعيل دور المسجد في الدعوة إلى هللا باستهداف طالب العلم وبنائهم علمياً بإقامة الدورات العلمية المتخصصة  فكرة البرنامج

 الخلفية والمبررات 

 الماسة للدعوة والتوجيه السليم.  طالب العلمحاجة  -
 . قلة الدروس العلمية المتخصصة الموجهة لطالب العلم  -
 ضعف إقبال كثير من الناس على طلب العلم الشرعي. -
 . انتشار الجهل واألفكار واالعتقادات الخاطئة في بعض األوساط في المجتمع -

 األهداف العامة 
 المسجد وتفعيل دوره في بناء المجتمع. تحقيق رسالة  -
 تفعيل الدعاة المصرح لهم وتوعيتهم بمسؤوليتهم تجاه المجتمع.  -
 تأهيل طالب علم على التأصيل العلمي في مختلف علوم الشريعة اإلسالمية  -

 ( دورة علمية قصيرة 20إقامة )- إقامة دورتين علمية موسعة  - األهداف التنفيذية 
مؤشرات قياس  

 األداء 
 عدد الطالب المجتازين للتأصيل العلمي  - عدد الدورات العلمية  -

 م 31/12/2021 م 1/1/2021 عام كامل مدة البرنامج ( ألف1000) عدد المستفيدين  طالب العلم  الفئة المستهدفة 

 الخطة الزمنية 

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 إقامة دورتين علمية موسعة 
 ( أيام 6مدة الدورة )

 لاير  230والنشر اإللكتروني:  التوزيعمع إعالن  200إعالنات:  •
 لاير  1.150= لاير  450سم(:  80م ×  2) اتبنر 3لاير +  700م( خلفي للمشايخ:  3م × 2) بنرات: بنر •
 لاير  4.000=   طالب 200×  للطالبلاير   20ون العلمية المت  •
 لاير   1.600لاير =  1.200جائزة =  12لاير للجائزة ×  100+ جوائز نقدية أو عينية:  لاير  400=   طالب 200لاير للشهادة الواحدة ×   2شهادات:  •
 لاير   1.200متعاونين =  2لاير للمتعاون ×   600أيام =  6لاير لليوم ×   100مكافأة متعاون:  •
 لاير  1500توثيق وإنتاج تقرير مرئي للدورة:  •
 لاير للدورة  1000نثريات:  •
 لاير  13.360دورات علمية =  2لاير ×   .6806إجمالي الدورة الواحدة:  •

 ( دورة علمية قصيرة 20إقامة )
 ( أيام 3مدة الدورة )

 لاير   100والنشر اإللكتروني:  التوزيعمع إعالن  50إعالنات:  •
 لاير   300=  طالب  30×  للطالبلاير   10ون العلمية المت  •
   لاير  60=  طالب  30لاير للشهادة الواحدة ×   2شهادات:  •
 لاير    300أيام =  3لاير لليوم ×   100مكافأة متعاون:  •
 لاير  500توثيق وإنتاج تقرير مرئي للدورة:  •
 لاير للدورة  200نثريات:  •

 لاير 29.200دورة علمية = 20لاير ×   1.460إجمالي الدورة الواحدة: 

( دروس علمية  10إقامة عدد )
 متخصصة 

 لاير  1.000س = ودر 10لاير للدرس ×   100( مع التوزيع والنشر اإللكتروني: A4( إعالن )50) •
 لاير  1.300المجموع =                           لاير  003=   طالب  03×  للطالب لاير  10ون العلمية المت •

 مكافآت العاملين 
 لاير 18.000شهر  =  12 لاير في الشهر  ×  1500مشرف الدورات العلمية:  •
 لاير  30.416المجموع =  لاير                                12.416مصاريف غير مباشرة:  •

   أربع وسبعون ألف ومئتان وست وسبعون لاير 74.276 إجمالي موازنة البرنامج 



 

 
 (11م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (إشراقة)   برنامج

 04 رقم البطاقة  برامج دعوية تفاعلية جاذبة تقديم  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 ( على يد نخبة من العلماء والدعاة المصرح لهم الثقافيةواألنشطة الدعوية توعية وإرشاد وتأهيل نزالء السجون من خالل إلقاء )المحاضرات  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 السجون. لنزالء قلة البرامج الدعوية واإلرشادية والتأهيلية  -
 حاجة نزالء السجون إلى التوعية.  -

األهداف  
 العامة

 تكوين وعي لدى نزالء السجون.  -
 للعودة بهم إلى الحياة الطبيعية بعد قضاء محكوميتهم في السجن. نزالء السجون  تأهيل -

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء  ( نشاط ثقافي وترفيهي90إقامة ) - محاضرة ( 160إقامة ) -
 عدد المحاضرات المنفذة   -
 المنفذة األنشطة الترفيهية عدد  -

عدد المحاضرات المنفذة في تعزيز القيم  -
 واألخالق الحميدة

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج مستفيد  2500 عدد المستفيدين  نزالء السجن العام  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير 24.000محاضرة =  160لاير ×  150جوائز في المحاضرة الواحدة =   3لاير ×  50جوائز: قيمة الجائزة  ( محاضرة 160إقامة )

 لاير 13.500نشاط =  90لاير ×   150جوائز في النشاط الواحد =   3لاير ×  50جوائز: قيمة الجائزة  • ( نشاط ثقافي وترفيهي90إقامة )

 مكافآت العاملين
 لاير 18.000شهر =  12لاير شهري ×  1.500منسق البرنامج:  •
 لاير 750.12المجموع = لاير                 3.750مصاريف غير مباشرة:  •

 ن رياالً ي ألفاً ومائتين وخمس تسع وأربعون 49.250 إجمالي موازنة البرنامج

 

 

  



 

 
 (12م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( الدعوة يف الدوائر احلكومية)  برنامج

 06 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  االستراتيجيالهدف  المستفيدين  المنظور

 لهم  المصرح الثقاة والدعاة العلماء من نخبة يد على محاضرات إلقاء خالل منفي القطاعات الحكومية الموظفين  توعية وإرشاد فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 قلة األنشطة التوعوية في القطاعات الحكومية -
 في الجانب التوعوي   الجمعيةرغبة الجهات الحكومية في الشراكة مع  -

األهداف  
 العامة

 الدعوية.  الجمعيةتحقيق رسالة  -
 منسوبيها. المشاركة الفاعلة والتكاملية مع الجهات الحكومية في توعية  -

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء  . ( 240)هدايا و جوائز  - درس ( 120إقامة ) -
أنشطة تصحيح أحكام  عدد  -

 العبادات
 عدد أنشطة تصحيح العقيدة -
 عدد أنشطة تعزيز القيم واألخالق  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  منسوبي الدوائر الحكومية  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير  2.250بنر =  15لاير للبنر ×  150بنر تعريفي:  • ( محاضرة 120إقامة )

 لاير 12.000=  هدية 240لاير ×  50الواحدة:  ما بين هدايا وجوائز تكلفة( 240توزيع ) • ( 240هدايا وجوائز )

 لاير 12.500لاير =  500لاير + مصاريف غير مباشرة:  12.000شهر =   12لاير للشهر ×  1000متعاون:  مكافآت العاملين

 ست وعشرون ألف وسبع مائة وخمسون لاير  26.750 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (13م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (الدعوة يف القرى)  برنامج

 07 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 لمدينة ل التابعة قرىلعبارة عن برنامج لتعليم الناس ما يهمهم من أمور دينهم وتعزيز القيم واألخالق لديهم ودعوة الجاليات من خالل جوالت دعوية ل فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 الجهل والبعد عن الدين في القرى.تفشي  -
 حاجتهم لمن يدلهم ويرشدهم إلى الطريق الصحيح.  -
 وجود بعض االعتقادات الباطلة والعادات السيئة.  -
 عدم استطاعة كثير منهم قرات سورة الفاتحة.  -
 عدم وجود رغبٍة أو دافعٍ لدى الشباب لطلب العلم الشرعي  -

األهداف  
 العامة

 طاء الشرعية لدى المدعوين في القرى. معالجة بعض المخالفات واألخ -
 تصحيح التالوة وتعليم قصار السور.  -
 العناية بالشباب وتوجيههم الوجهة النافعة -

األهداف  
 التنفيذية 

دعوية في القرى   ة جول ( 36)  إقامة -
 والهجر التابعة للمدينة المنورة 

 مؤشرات قياس األداء   -
عدد أنشطة تصحيح أحكام   -

 العبادات
 تصحيح العقيدةعدد أنشطة  -
 عدد أنشطة تعزيز القيم واألخالق  -

 الفئة المستهدفة
قرى  العموم الناس من سكان 

 لمدينة التابعة ل
 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين 

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 جولة دعوية ( 50) إقامة

 لاير  200=   الواحدة للجولة جوائز   10لاير للجائزة ×  20الجوائز:  •
 لاير  100المواصالت:  •
 لاير  50نثريات:  •
 لاير17.500جولة =   50×  350تكلفة الجولة الواحدة:  •
 لاير .65017المجموع: لاير للبنر                            150بنرات:  •

 مكافآت العاملين
 لاير 12.000شهر =   12لاير للشهر ×  1000متعاون:  •
 لاير  .07513المجموع = لاير            075.1مصاريف غير مباشرة:  •

 رياالً خمس وعشرون ألف وتسع مائه وخمسون  31.250 إجمالي موازنة البرنامج

 

 

  



 

 
 (14م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (املصليات املتنقلة)  برنامج

 08 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 للصالةوالتي تفتقر إلى أماكن مخصصة  فيها الناس تواجدالتي يماكن األجماعة في إقامة الصالة  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 قلة المساجد والمصليات في البراري والمنتزهات.  -
 حاجة الناس إلى التوعية بأهمية الصالة. -
 عدم االهتمام بأداء الصالة لدى فئة من الشباب.  -

األهداف  
 العامة

 الناس على إقامة الصالة جماعة في وقتها. حث  -
 بها مسجد. إقامة مصلى ومكان وضوء في األماكن التي ليس   -
 . وأنها عمود اإلسالم  التوعية بأهمية أداء الصالة في وقتها -

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء  ( صالة عبر أربع مصليات متنقلة 1500إقامة )
 عدد الصلوات التي تم إقامتها  -
 عدد المصلين -

 عدد أماكن التجمعات التي تم تغطيتها -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج مستفيد  200.0000 عدد المستفيدين  أماكن التجمعات عموم الناس في  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  التنفيذي الهدف 

 ( صالة 1500إقامة )

 لاير 1.200=  شهر  12×  لاير 100 الواحدةالسيارة  محروقات تكلفة •
 لاير في السنة   3000أخرى(:  –إطارات  – زيت   –)بطارية   تكلفة صيانة السيارة •

 لاير 1200=   شهر 12×  لاير للشهر  100 واحد  مولد وصيانة محروقات تكلفة •
 لاير في السنة  2800صيانة الصوتيات وغسيل السجاد والسيارة: تكلفة  •
 لاير 800.32سيارات =  4لاير ×  200.8إجمالي السيارة الواحدة:  •

 مكافآت العاملين
 لاير 96.000منسقين =  4لاير ×  24000شهر =  12لاير في الشهر ×  2000منسق البرنامج:  •

 لاير 300.99المجموع = لاير                          300.3مصاريف غير مباشرة:  •

 لاير  ومائةألفاً   واثنان وثالثونمائة  132.100 إجمالي موازنة البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 (15م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( اإلعالم الدعوي  )  برنامج

 09 البطاقة رقم  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 بهدف رفع مستوى الوعي الديني واألسري  إنتاج وتصميم مقاطع فيديو وجرافك  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 حاجة الناس الملحة للدعوة عبر الوسائل المرئية والرقمية الحديثة  -
 واإلنترنتانتشار المخالفات العقائدية واألخالقية في وسائل التواصل االجتماعي  -
 عزوف كثير من الناس عن قراءة الكتاب اإلسالمية  -

األهداف  
 العامة

 نشر التوعية الدينية في أوساط التواصل االجتماعي  -
 تصحيح بعض المخالفات العقدية والسلوكية عبر وسائل التواصل االجتماعي  -

األهداف  
 التنفيذية 

 ( محتوى دعوي مرئي 24إنتاج ) -
 جرافيك ( موشن  12إنتاج ) -

 ( محتوى دعوي مرئي 24تسجيل ) -
 ( بطاقة دعوية 100تصميم ) -

 مؤشرات قياس األداء 
 عدد المواد الدعوية المنتجة  -
 عدد المشاهدات  -

 عدد المحتوى الدعوي المنشور  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  عموم أفراد المجتمع  الفئة المستهدفة

 الزمنيةالخطة 

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير  7.000بطاقة =  100لاير للمحتوى الواحد ×  70مبلغ إعداد وتصميم البطاقة الدعوية:  ( بطاقة دعوية 100تصميم )

 لاير   16.800محتوى =  24لاير للمحتوى الواحد ×   700مبلغ  ( محتوى دعوي مرئي 24تسجيل )

 لاير )يشمل: إعداد المحتوى + السيناريو + التعليق الصوتي + اإلخراج(  12.000محتوى =   12لاير للمحتوى الواحد ×  1.000إنتاج موشن جرافيك:  ( موشن جرافيك 12إنتاج )

 لاير 12.000مادة =  24لاير للمادة المرئية ×  500( مادة مرئية: 24إنتاج ) ( محتوى دعوي مرئي 24إنتاج )

 مكافآت العاملين
 لاير 24.000شهر =  12لاير شهري ×  2000منسق البرنامج: 

 لاير 4.780مصاريف غير مباشرة: 

 ألف وخمس مائة وثمانون لاير ستة وسبعون 76.580 إجمالي موازنة البرنامج

 

 
 
 



 

 
 (16م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( طريق النور)  برنامج

 10 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 إظهار محاسن اإلسالممع دعوية وترفيهية، بهدف دعوتهم واستقطابهم  أنشطةزيارات ميدانية موجهة لغير المسلمين تقام فيها  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 وجود عدد من غير المسلمين في الشركات والمؤسسات في المدينة المنورة  -
 التعاوني  الجمعيةعدم وجود جهة دعوية مختصة في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم عدا  -

األهداف  
 العامة

 بيان حقيقة اإلسالم ومحاسنه.  -
 دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم.  -

األهداف  
 التنفيذية 

 ( زيارة دعوية 100إقامة ) -
 مؤشرات قياس األداء  ( رحالت ترفيهية3تنفيذ ) - ( نشاط ثقافي ترفيهي 10تنفيذ ) -

عدد الزيارات المنفذة لدعوة   -
 غير المسلمين إلى اإلسالم 

عدد المسلمين الجدد من خالل أنشطة   -
 البرنامج 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  الجاليات غير المسلمة  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الثانيالربع  الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 دعوية ( زيارة 100إقامة )
 لاير  70=  لاير للزيارة 20لاير للزيارة الواحدة + المواصالت:  50مكافأة الداعية:   •
 لاير  80=  لاير  30لاير في الزيارة الواحدة + أدوات ووسائل دعوية:  50جوائز:  •
 لاير 15.000زيارة =  100لاير ×  150إجمالي الزيارة الواحدة:  •

 ( نشاط ترفيهي10تنفيذ )
 لاير  300=   دعاة 3×  للنشاط الترفيهي الواحد لاير شاملة للمواصالت  100مكافأة الداعية:  •
 لاير  500=  لاير 360مستفيد:  30 لعدد  لاير + ضيافة وعشاء 40لاير في النشاط الواحد + أدوات ووسائل دعوية:  100جوائز:  •
 لاير 0008.نشاط =  01لاير ×  800إجمالي النشاط الواحد:  •

 ( رحالت ترفيهية3تنفيذ )

 لاير  400=  دعاة  4لاير للداعية ×  100مكافأة الداعية:   •
 لاير  1600=  لاير 1200مستفيد:  30 لعدد  لاير + ضيافة وعشاء  200لاير للرحلة الواحدة + أدوات ووسائل دعوية:  200جوائز:  •
 لاير  1000استئجار استراحة:  •
 لاير 000.9رحالت =  3لاير ×  3000إجمالي الرحلة الواحدة:  •

 مكافآت العاملين
 لاير 21.600شهر =  12لاير شهري ×  1800منسق البرنامج:  •
 لاير 24.800المجموع =       لاير  3.200مصاريف غير مباشرة:  •

 ست وخمسون ألف وثمان مائة لاير  56.800 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (17م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( أسلمت فعلمني)   برنامج

 11 رقم البطاقة  مرعاية المسلمين الجدد وتحصينه الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 علمية ودروس في العقيدة والفقه وغيرها أنشطةتعليم المسلم الجديد أمور دينه وتأهيله في الجوانب الشرعية واإليمانية والسلوكية من خالل إقامة  فكرة البرنامج

الخلفية 
 والمبررات 

 أمور الدين حاجة المسلم الجديد إلى تعلم  -
 عدم وجود جهة دعوية ترعى المسلم الجديد بتعليمه وتحصينه  -

األهداف  
 العامة

 تعليم المسلم الجديد العلم الواجب  -
 تأليف قلوب المسلمين الجدد  -

األهداف  
 التنفيذية

 مؤشرات قياس األداء ترفيهية  ينرحلت  ( 2)إقامة   - لقاء أسبوعي ( 40)إقامة   -
 رعايتهم  تم الذينالجدد  المسلمين عدد -
 تنفيذها  تم التي الرعاية أنشطة عدد -

 الرعاية برامج من المستفيدة الجاليات عدد -

 م 31/12/2021 م 2021/ 1/1 سنة كاملة مدة البرنامج  عدد المستفيدين  المسلمون الجدد  الفئة المستهدفة 

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي

 لقاء أسبوعي  (40)إقامة 

 ثقافي   نشاط 2+  دروس  4: على يحتوي األسبوعي  اللقاء •
=    لقاء  40×    الواحد  للقاء  لاير  200=    داعيتين  2×    للداعية  لاير  100:  الدعاة  مكافأة •

 لاير  8.000
  3.150( =  لاير  3.000=  مستفيد    30لاير للمستفيد ×    10مذكرات علمية  + )  150  بـ  بنر •

 لاير 

 14.400=    لقاء  40×    للقاء  لاير  360=    مستفيد  30×    لاير للمستفيد  12:  ضيافة •
 لاير 

 6.000=  لقاء 40×  للقاء لاير  150=  لاير  15×  الواحد للقاء جوائز 10 جوائز: •
 لاير 

 لاير 2000=   لقاء 40×   لاير للقاء 50: نثريات  •

 المجموع 
33.550 

 ( رحلتين ترفيهية2إقامة )
 لاير 2000=   رحلتين×  1000استئجار استراحة:  •

 لاير  400=   رحلتينلاير ×  200جائزة =  20لاير للجائزة ×  10جوائز:  •

=    للرحلة × رحلتين 900مستفيد =  30وجبات ×   3لاير للمستفيد   30إعاشة:  •
 لاير  1.800

 لاير  400=   لاير للرحلة × رحلتين 200نثريات:  •
 لاير  1200=   للرحلة × رحلتين 600دعاة =   3لاير ×   200مكافأة الدعاة:  •

 المجموع 
3.400 

 مكافآت العاملين
 لاير  21.600شهر =  12لاير ×  1800منسق البرنامج:  •
 لاير  3.300مصاريف غير مباشرة:  •

 المجموع 
24.900 

 واحد وستون ألف وثمان مائة وخمسون لاير  61.850 إجمالي موازنة البرنامج 

 

  



 

 
 (18م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (رعايةهداية و)  برنامج

 

 12 رقم البطاقة  رعاية المسلمين الجدد وتحصينهم الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 والسلوكية وتأهيله في الجوانب اإليمانية سورة الفاتحة وقصار السور تعليم المسلم الجديد   فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 قراءة الفاتحة وقصار السور حاجة المسلم الجديد إلى تعلم  -
 عدم وجود جهة دعوية ترعى المسلم الجديد بتعليمه وتحصينه  -

األهداف  
 العامة

 تأليف قلوب المسلمين الجدد  -
 الفاتحة وقصار السورتعليم المسلم الجديد  -

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء  ترفيهية  ينرحلت (2)إقامة  - لقاء أسبوعي (40)إقامة  -
 رعايتهم  تم الذينالجدد  المسلمين  عدد -
 تنفيذها  تم التي الرعاية أنشطة   عدد -

 الرعاية برامج من المستفيدة  الجاليات  عدد -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  المسلمون الجدد  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لقاء أسبوعي ( 40)إقامة  

 رياضي  نشاط  2+   تعليم الفاتحة وقصار السورحلقات  4: على يحتوي األسبوعي  اللقاء •
=    لقاء  40×    الواحد  للقاء  لاير  200=    داعيتين  2×    للداعية  لاير  100:  الدعاة  مكافأة •

 لاير  8.000
 لاير   150 بـ بنر •

 14.400=    لقاء  40×    للقاء  لاير  360=    مستفيد  30×    لاير للمستفيد  12:  ضيافة •
 لاير 

 6.000=  لقاء 40×  للقاء لاير  150=  لاير  15×  الواحد للقاء جوائز 10 جوائز: •
 لاير 

 لاير 2000=   لقاء 40×   لاير للقاء 50: نثريات  •

 المجموع 
30.550 

 ترفيهية  رحلتين( 2إقامة )
 لاير 2000=   رحلتين×  1000استئجار استراحة:  •

 لاير  400=   رحلتينلاير ×  200جائزة =  20لاير للجائزة ×  10جوائز:  •

=    للرحلة × رحلتين 900مستفيد =  30وجبات ×   3لاير للمستفيد   30إعاشة:  •
 لاير  1.800

 لاير  400=   لاير للرحلة × رحلتين 200نثريات:  •
 لاير  1200=   للرحلة × رحلتين 600دعاة =   3لاير ×   200مكافأة الدعاة:  •

 المجموع 
3.400 

 مكافآت العاملين
 لاير  21.600شهر =  12لاير ×  1800منسق البرنامج:  •
 لاير  3.400مصاريف غير مباشرة:  •

 المجموع 
25.000 

 ن رياالً يوخمسوخمسن ألف تسع مائه ثمان  • 58.950 • إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (19م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( عقيدتي)  برنامج

 13 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 البرنامجفكرة 
وتعليمهم أمور دينهم ومعاجلة املخالفات العقدية والسلوكية   توعية وإرشاد وأتهيل املسلمني املقيمني من اجلاليات بلغات خمتلفة عرب إقامة دروس وكلمات وحماضرات ودورات علمية ودعوية هبدف دعوهتم

 اجلمعية ى يد خنبة من دعاة لدى بعضهم يف مقرات الشركات واألحياء السكنية اليت يتواجدون فيها عل

الخلفية  
 والمبررات

 كثرة األخطاء العقائدية التي يقع فيها كثير من أبناء الجاليات المقيمة.  -
 عدم وجود مكاتب تعاونية أخرى في المدينة  -

األهداف  
 العامة

 . العقيدة الصحيحةتعليم وتوعية المسلمين من المقيمين بأحكام  -
 لدى بعض المسلمين المقيمين.  العقائدية  المخالفاتتصحيح ومعالجة  -

األهداف  
 التنفيذية 

 علمية ات ( دور3)إقامة   -
 ( درس شرعي  300إقامة ) -

 مؤشرات قياس األداء  ات ( محاضر8إقامة ) -
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة -
عدد األنشطة المنفذة لتعزيز   -

 القيم واألخالق 

عدد األنشطة المنفذة لتعليم وتصحيح  -
 أحكام العبادات 

 مؤهلين من الدورات العلمية عدد ال -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  الجاليات المسلمة  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 ( دورات علمية3إقامة )
 )مدة الدورة: يومين( 

 لاير  1.440=  ات دور 3× للدورة  480= يومين  × 240مستفيد =  30 ×  لاير للمستفيد لليوم 8: ضيافة •

 لاير   600=  اتدور  3×  للدورة لاير   200= جائزة  20لاير ×  10: جوائز •

 لاير  900دورات =  3لاير للدورة ×  300مستفيد =  30لاير للمذكرة ×   10مطبوعات:  •

 لاير   4.800=  ات دور   3لاير ×  1600دعاة =  4× للداعية  لاير  400مكافأة الدعاة:  •

 لاير  360=  ات دور 3للدورة ×   لاير  120مواصالت:  •
 لاير   480=  اتدور  3×  لاير160 نثريات •

 المجموع 
8.580 

 ( درس شرعي 300إقامة )
 لاير  15.000درس =  300لاير للدرس ×  50مكافأة الداعية:  •
 لاير  4.500درس =   300لاير للدرس ×   15مواصالت:  •

 لاير  3.000درس =   300لاير للدرس ×  10جوائز:  •
 المجموع 
22.500 

 ( محاضرات 8إقامة )
 لاير  800محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   100جائزة =  10لاير ×  10جوائز:  •
 لاير  3.600محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   450مستفيد =  150لاير للمستفيد ×  3ضيافة:  •
 لاير  1200محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   150بنر:  •

 لاير   120محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   15مواصالت:  •
 لاير   800محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×  100مكافأة الداعية:  •
 لاير   400محاضرات =  8لاير ×   50يات: نثر •

 المجموع 
6.920 

 مكافآت العاملين
 لاير  12000شهر =   12لاير شهري ×  1000منسق البرنامج:  •
 لاير  5.000مصاريف غير مباشرة:  •

 المجموع 
17.000 

 خمسون ألف لاير خمسة و  55.000 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (20م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( عبادتي)  برنامج

 14 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 فكرة البرنامج
يف   هبدف دعوهتم وتعليمهم أحكام العبادات ومعاجلة األخطاء الفقهية توعية وإرشاد وأتهيل املسلمني املقيمني من اجلاليات بلغات خمتلفة عرب إقامة دروس وكلمات وحماضرات ودورات علمية ودعوية  

 اجلمعية مقرات الشركات واألحياء السكنية اليت يتواجدون فيها على يد خنبة من دعاة 

الخلفية  
 والمبررات

 التي يقع فيها كثير من أبناء الجاليات المقيمة. الفقهية  كثرة األخطاء   -
 الصوم والزكاة وقلة معرفة احكامها الفقهية. بأداء الصالة وضعف االهتمام  -

األهداف  
 العامة

 تعليم وتوعية المسلمين من المقيمين بأحكام العبادات واألحكام الفقهية.  -
 تصحيح ومعالجة المخالفات الفقهية لدى المسلمين المقيمين.  -

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء  ( محاضرات 4إقامة ) - ( درس شرعي 500إقامة ) -
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة -
الدورات  عدد المؤهلين من  -

 العلمية

عدد األنشطة المنفذة لتعليم وتصحيح  -
 أحكام العبادات 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  الجاليات المسلمة  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير  35.000درس =  500لاير للدرس ×  70=   (لاير   10لاير + جائزة   10لاير + مواصالت   50تكلفة الدرس: )مكافأة الداعية  • ( درس شرعي 500إقامة )
 المجموع 
35.000 

 محاضرات ( 4إقامة )

 لاير  120= محاضرات  4×   للمحاضرة لاير  30= جوائز    3لاير ×  10: جوائز •
  1.500=   محاضرات 4×   للمحاضرة لاير  375مستفيد =  150للمستفيد ×  لاير  2.5: ضيافة •

 لاير 
   لاير  120: تعريفي بنر •

 لاير   400=   محاضرات 4لاير للمحاضرة ×  100مكافأة الداعية:  •
 لاير  200محاضرات =  4للمحاضرة × لاير   50نثريات:  •

 المجموع 
2.340 

 لاير   4.000لاير + مصاريف غير مباشرة:  18.000شهر =  12لاير شهري ×   1500منسق البرنامج:  • مكافآت العاملين
 المجموع 
22.000 

 تسع وخمسون ألف وثالث مائة وأربعون لاير  59.340 إجمالي موازنة البرنامج

 

 

  



 

 
 (21م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( قيمي)  برنامج

 15 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 فكرة البرنامج
وتصحيح   القيم واألخالق احلميدة واملعامالت  وتعليمهم توعية وإرشاد وأتهيل املسلمني املقيمني من اجلاليات بلغات خمتلفة عرب إقامة دروس وكلمات وحماضرات ودورات علمية ودعوية هبدف دعوهتم

 اجلمعية لدى بعضهم يف مقرات الشركات واألحياء السكنية اليت يتواجدون فيها على يد خنبة من دعاة األخالقيات والسلوكيات اخلاطئة  

الخلفية  
 والمبررات

 في األخطاء السلوكية واألخالقية.  أبناء الجاليات المقيمة وقوع كثير من  -
 عدم وجود مكاتب تعاونية أخرى في المدينة  -

األهداف  
 العامة

 بالمعامالت والقيم واألخالق الحميدة. تعليم وتوعية المسلمين من المقيمين  -
 لمسلمين المقيمين. ل  تعزيز القيم واألخالق الحميدة -

األهداف  
 التنفيذية 

 علمية  دورتينإقامة   -
 درس شرعي ( 300إقامة ) -

 مؤشرات قياس األداء  ات ( محاضر8إقامة ) -
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة -
عدد المؤهلين من الدورات   -

 العلمية

عدد األنشطة المنفذة لتعزيز القيم   -
 واألخالق 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  الجاليات المسلمة  الفئة المستهدفة

 الزمنيةالخطة 

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 إقامة دورتين علمية 
 )مدة الدورة: يومين( 

 لاير  960=  ةدور 2للدورة ×  480× يومين =  240مستفيد =  30لاير للمستفيد لليوم ×  8ضيافة:  •
 لاير  200=  ة دور  2لاير للدورة ×   100ائز = و ج  10لاير ×  10جوائز:  •
 لاير   300=  ةدور 2لاير للدورة ×  150مستفيد =  30لاير للمذكرة ×   5مطبوعات:  •

 لاير  1.800=  ةدور 2لاير للدورة ×  900دعاة =  3ة × لاير للداعي 300مكافأة الدعاة:  •
 لاير   180=  ةدور 2لاير للدورة ×   90مواصالت:  •
 لاير   200=  ةدور 2×  لاير  100 نثريات •

 المجموع 
3.640 

 لاير  21.000درس =  300لاير للدرس ×   70لاير( =   10+ جائزة لاير   10مواصالت + لاير   50مكافأة الداعية تكلفة الدرس: ) • ( درس شرعي 300إقامة )
 المجموع 
21.000 

 ( محاضرة 8إقامة )
 لاير  800= محاضرات  8×  للمحاضرة  لاير   100= جائزة  10لاير ×  10: جوائز •
 لاير  3.600=  محاضرات 8×  للمحاضرة  450مستفيد =  150للمستفيد ×  لاير  3: ضيافة •
 لاير  1.200=   محاضرات 8×  للمحاضرة لاير  150: بنر •

 لاير   120=  محاضرات  8لاير للمحاضرة ×   15مواصالت:  •

 لاير   800=  محاضرات  8لاير للمحاضرة ×  100مكافأة الداعية:  •
 لاير  400محاضرات =   8لاير للمحاضرة ×   50نثريات:  •

 المجموع 
6.920 

 لاير  3.151+ مصاريف غير مباشرة:  لاير  24000شهر =   12لاير شهري ×  2000منسق البرنامج:  • مكافآت العاملين
 المجموع 
27.151 

 رياالً  ثمان وخمسون ألف وسبع مائة وإحدى عشر  58.711 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (22م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 
 ( وقصار السور  تعليم الفاحتة)  برنامج

 16 رقم البطاقة  تفاعلية جاذبة تقديم برامج دعوية  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 فكرة البرنامج
يف مقرات الشركات واألحياء السكنية اليت يتواجدون فيها على يد   حلقات تصحيح تالوة سورة الفاحتة مع قصار السورتوعية وإرشاد وأتهيل املسلمني املقيمني من اجلاليات بلغات خمتلفة عرب إقامة 

 اجلمعية خنبة من دعاة 

الخلفية  
 والمبررات

 . كثرة األخطاء في تالوة سورة الفاتحة التي ال صالة لمن لم يقرأها -
 عدم وجود مكاتب تعاونية أخرى في المدينة  -

األهداف  
 العامة

 . الفاتحةالمسلمين المقيمين تالوة سورة تعليم  -
 استشعار أهمية القرآن الكريم وخاصة سورة الفاتحة في الصالة.  -

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء   ( حلقة تصحيح التالوة 500تنفيذ ) -
  تصحيح التالوةعدد أنشطة  -

 المنفذة
الذين أتموا تصحيح   مستفيدينعدد ال -

 التالوة. 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  المستفيدين عدد  الجاليات المسلمة  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 حلقة تصحيح التالوة ( 500تنفيذ )
 لاير  35.000حلقة =  500لاير للحلقة ×  70مكافأة المعلم:  •
 لاير  5000حلقة =  500لاير للحلقة ×   10مواصالت:  •
 لاير  5000حلقة =  500لاير للحلقة ×  10جوائز:  •

 المجموع 
45.000 

 مكافآت العاملين
 لاير  6000شهر =  12لاير شهري ×  500منسق البرنامج:  •
 لاير  5.000مصاريف غير مباشرة:  •

 المجموع 
11.000 

 وخمسون ألف لاير  ستة 56.000 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (23م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (الدعوة اإللكرتونية)  برنامج

 17 رقم البطاقة   الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 من خالل وسائل التواصل المختلفة متعددة  لغاتب )وسائط متعددة( المحتوى التوعويبرنامج دعوي تقني يهتم بنشر  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 حاجة الناس الملحة للدعوة عبر الوسائل المرئية والرقمية الحديثة  -
 واإلنترنت انتشار المخالفات العقائدية واألخالقية في وسائل التواصل االجتماعي -
 عزوف كثير من الناس عن قراءة الكتاب اإلسالمية  -

األهداف  
 العامة

 نشر التوعية بعدة لغات في أوساط التواصل االجتماعي  -
 تصحيح بعض المخالفات العقدية والسلوكية عبر وسائل التواصل االجتماعي  -

األهداف  
 التنفيذية 

 ( محتوى دعوي مرئي 20إنتاج ) -
 جرافيك ( موشن  12إنتاج ) -

 ( محتوى دعوي مرئي 24تسجيل ) -
 ( بطاقة دعوية 40تصميم ) -

 مؤشرات قياس األداء 
 عدد المواد الدعوية المنتجة  -
 عدد المشاهدات  -

 عدد المحتوى الدعوي المنشور  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  المسلمون بمختلف لغاتهم  الفئة المستهدفة

 الزمنيةالخطة 

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير )يشمل: إعداد المحتوى + اإلخراج(  20.000محتوى =  20لاير للمحتوى الواحد ×  1000مبلغ  • ( محتوى دعوي مرئي  20إنتاج )

( محتوى دعوي  24تسجيل وإنتاج )
 مرئي

 لاير   18.000لاير( =  1200مادة =  24×  50لاير( + )مكافأة الداعية  16.800مادة =  24لاير للمادة المرئية ×  700( مادة مرئية: 24)إنتاج ) •

 لاير )يشمل: إعداد المحتوى + السيناريو + التعليق الصوتي + اإلخراج( 18.000محتوى =  12لاير للمحتوى الواحد ×  1500إنتاج موشن جرافيك:  مبلغ • ( موشن جرافيك 12إنتاج )

 لاير  2.800=  بطاقة  40لاير للمحتوى الواحد ×  70إعداد وتصميم البطاقة الدعوية:  مبلغ • ( بطاقة دعوية 40تصميم )

 العاملينمكافآت 
 لاير  24000شهر =  12لاير شهري ×   2000منسق البرنامج:  •
 لاير  6.000مصاريف غير مباشرة:  •

 ثمان وثمانون ألفاً وثمانمائة لاير  88.800 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (24م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( التحول الرقمي)  برنامج

 18 البطاقة رقم  تطوير بيئة عمل جاذبة  الهدف االستراتيجي التعلم والنمو المنظور

 الجمعيةالتقنية في األعمال اإلدارية داخل برنامج يهدف إلى تطبيق  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 الحاجة إلى برامج إلكترونية لتسهيل األعمال اإلدارية  -
 الحاجة إلى إدارة البيانات والتقارير إلكترونيا بطريقة آلية  -

األهداف  
 العامة

 ببذل القليل من الوقت والجهد. سرعة أداء األعمال  -
 تقليل استخدام الورق.  -

األهداف  
 التنفيذية 

 الجمعية تطوير بوابة برامج  -
 إنشاء بوابة داخلية للموظفين -

 مؤشرات قياس األداء  األتمتة والنمذجة اإللكترونية  -
 تشغيل بوابة الموظفين  -
 تشغيل البوابة الداخلية للبرامج -

 اإللكترونية تفعيل النماذج  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين   الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  التنفيذي الهدف 

 لاير   5.000تكلفة تطوير وبرمجة بوابة البرامج:  الجمعية بوابة داخلية لبرامج  تطوير

 لاير  15.000بوابة داخلية للموظفين:  أو شراءتكلفة إنشاء  إنشاء بوابة الموظفين 

 لاير  3000إلكتروني للتقييم والمتابعة وقياس الرضا:  ( نموذج 25)إنشاء  األتمتة والنمذجة اإللكترونية 

 مكافآت العاملين
 لاير 24.000شهر =  12لاير شهري ×  2000منسق البرنامج: 

 لاير 2.300مصاريف غير مباشرة: 

 تسع وخمسون ألف وثالث مائة لاير  59.300 إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (25م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( ناشر)  برنامج

 19 رقم البطاقة  استثمار اإلعالم الهدف االستراتيجي العمليات  المنظور

 الجمعيةإعالمياً وذلك بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع وربطهم بأخبار وأنشطة  الجمعيةيهدف إلى إبراز برنامج  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 الدعوية.  الجمعيةعدم معرفة بعض أفراد المدينة المنورة عن أنشطة  -
 .ضعف العالقة مع الجهات ورجال األعمال -

األهداف  
 العامة

 . وأنشطته الدعوية الجمعيةوتعريفهم ب  تحسين الصورة الذهنية للمكتب لدى الجهات واألفراد -
متابع   10.000ال يقل عن  في وسائل التواصل االجتماعي الجمعية زيادة أعداد المتابعين لحسابات  -

 جديد. 

األهداف  
 التنفيذية 

 إقامة حملة تسويق إلكترونية  -
 ( شراكات فاعلة 5عقد ) -
 مسابقة تعريفية في اإلعالم الجديد  -

 ( لقاءات اجتماعية 3تنفيذ ) -
 دعائية ( هدية 100تقديم ) -

 مؤشرات قياس األداء 
التواصل  عدد المتابعين لوسائل  -

 االجتماعي
 عدد الشراكات التي تم عقدها  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج مستفيد  30.000 عدد المستفيدين  الجهات واألفراد  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير 45.000شهور =  3لاير للشهر ×  15.000اإلعالن في منصات التواصل االجتماعي لمدة ثالثة أشهر:  إقامة حملة تسويق إلكترونية 

 لاير 1.000= شراكات   4× لاير للشراكة   250طباعة الشراكات:  ( شراكات فاعلة 4عقد )

 لاير6.000=   (3.000=   2× 1500عشاء: )( + 3000=  2×  1000استراحة: ) ( لقاءات اجتماعية 2تنفيذ )

 لاير 4.500هدية =  150لاير ×  30تكلفة الهدية:  هدية دعائية ( 150تقديم )

 لاير 17.000=  لاير 2000النشر والمتابعة واإلعداد: +  لاير 15.000جوائز:  مسابقة تعريفية في اإلعالم الجديد 

 مكافآت العاملين
 لاير  50.000=  لاير 24.000شهر =   12لاير ×  2000المصمم: +   لاير 24.000شهر =  12لاير ×  2.000البرنامج:  منسق

 لاير 7.350مصاريف غير مباشرة: 

 ن رياالً ووخمسوثالثون ألف وثمان مائة مائة  130.850  إجمالي موازنة البرنامج

 

  



 

 
 (26م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (مناء)  برنامج

 20 رقم البطاقة  تطوير وتنمية الموارد المالية  الهدف االستراتيجي المالي  المنظور

 المدى القريب والبعيدبرنامج يهدف لزيادة اإليرادات المالية بأساليب علمية وعملية لتحقيق االستمرارية واألمان المالي للمكتب على  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 قلة الموارد المالية للمكتب  -
 إلى موارد مالية إلقامة األنشطة الدعوية  الجمعيةحاجة  -

األهداف  
 العامة

 زيادة اإليرادات المالية  -
 وزيادتها  الجمعيةدعم أوقاف  -

األهداف  
 التنفيذية 

 الجمعية تسويق جميع برامج  -
 لبرامجاإعداد ملفات تسويقية لجميع  -

رجل أعمال في  جهة و( 20زيارة ) -
 المدينة

رجل أعمال خارج جهة و( 30زيارة ) -
 المدينة

 عدد الزيارات الفاعلة لرجال األعمال  - إجمالي اإليرادات المالية  - مؤشرات قياس األداء 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  المستفيدين عدد  الجهات المانحة ورجال األعمال  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 لاير  24,000شهر =  12×  2000مندوب تسويق ميداني:  الجمعية تسويق جميع برامج 

 لاير   1.000برامج =  10ربال للبرنامج الواحد ×  1.000تها مع طباع( برامج 10لعدد ) ية تسويق ات إعداد وتصميم ملف إعداد ملفات تسويقية للبرامج 

( جهة ورجل أعمال في  20زيارة )
 المنورة المدينة 

 لاير  400زيارة =  20لاير للزيارة الواحدة ×  20مواصالت: 

( جهة ورجل أعمال  30زيارة )
 خارج المدينة المنورة 

 لاير  008.01=   بواقع يومين لكل زيارة( في العام   )أربع زيارات الرياض مدينة ( جهة في 20زيارة ) •
  5.600زيارات =  4×  لاير 1.400موظفين =  2لاير للتذكرة ×  700( موظفين: 2تذاكر طيران لـ ) -

 لاير
 لاير  2.400=   أيام 8لاير لليوم ×  300سكن في الرياض:  -
 لاير  1.200=  أيام 8لاير لليوم ×   150استئجار سيارة:  -
 لاير  1.600=   أيام 8( موظفين × 2لاير لليوم لـ ) 200إعاشة:  -
 لاير 00.01=  ينمنطقة مكة المكرمة لمدة يومزيارة جهتين في  •

 لاير  500=   موظفين( 2)  لـ لاير 200  إعاشة +  لاير  300: في مكة  سكن -

 لاير  500: محروقات -

 لاير  002.1 :أربعة أيام( جهات في مدينة جدة لمدة 8زيارة ) •
 لاير 1200=  أيام 4لليوم ×  لاير  300: في جدة  سكن -
 لاير  400=   أيام 4لليوم ×  موظفين( 2)  لـ لاير  200 إعاشة -
 لاير 500   محروقات:  -

 
 لاير 009.13المجموع: 

 لاير 33.950لاير =  3.950+ مصاريف غير مباشرة:  لاير 30.000شهر =  12لاير ×  2.500منسق تنمية موارد =  مكافآت العاملين

 لاير ثالث وسبعون ألف ومئتان وخمسون 73.250 إجمالي موازنة البرنامج

 



 

 
 (27م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 
 ( تطوير)  برنامج

 21 رقم البطاقة  ر الموارد البشريةتطوي الهدف االستراتيجي التعلم والنمو المنظور

 بما يعزز مهاراتهم العملية ويحسن من أدائهم الوظيفي  الجمعيةإقامة عدد من الدورات اإلدارية والتنمية والمهارية الحاسوبية لمنسوبي  فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

 المساهمة في رفع إنتاجية الموظفين.  -
 فيما يخدم مجال الجمعية.   مواكبة التطور التقني و اإلداري -

األهداف  
 العامة

 التحسين المستمر للبناء المؤسسي للموارد البشرية.  -
-  

األهداف  
 التنفيذية 

 دورات تدريبية( 6إقامة ) -
للتدريب   الجمعية ( من قيادات 3ابتعاث )

 في مراكز تدريب متخصصة 
 مؤشرات قياس األداء 

الدورات التدريبية التي تم  عدد  -
 إقامتها

 عدد المستفيدين  -
 عدد القيادات التي تم ابتعاثها للتدريب  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  البرنامجمدة  موظف  45 عدد المستفيدين  الجمعية منسوبي  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 ( دورات تدريبية6إقامة )

 لاير للدورة 2.000أيام =  2لاير لليوم ×  1000مدرب: تعاقد مع  •

 لاير للدورة  200أيام للدورة =  2لاير لليوم ×  100متدرب =   20لاير للمتدرب ×  5ضيافة:  •

 لاير للدورة 200متدرب =  20لاير ×  10حقائب تدريبية:  •

 لاير للدورة 40متدرب =   20لاير للشهادة ×   2شهادات:  •

 لاير 150: دبنر •

 لاير  15.540دورات =  6 لاير للدورة الواحدة × 2.590التكلفة اإلجمالية:  •

 المجموع 

15.540 

  الجمعية ( من قيادات 3ابتعاث )
للتدريب في مراكز تدريب  

 متخصصة 

 لاير 9.000قيادات =  3لاير للقيادي الواحد ×  3.000: دورة تدريبيةلحضور  الجمعيةتكاليف ابتعاث قيادات   •
 المجموع 

9.000 

 لاير   2.454+ مصاريف غير مباشرة:   لاير 6000شهر =  12لاير شهري ×  500منسق البرنامج:  • مكافآت العاملين
 المجموع 

8.454 

 رياالً  اثنان وثالثون ألف وتسع مائة وأربع وتسعون 32.994 إجمالي موازنة البرنامج

 

 

  



 

 
 (28م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (العطاء الذكي)  برنامج

 22 رقم البطاقة  ر الموارد البشريةتطوي الهدف االستراتيجي التعلم والنمو المنظور

 لمكتب بما يعزز مهاراتهم العملية ويحسن من أدائهم في الدعوة إلى هللال الجاليات إقامة عدد من الدورات التطويرية المهارية والتنموية لدعاة فكرة البرنامج

الخلفية  
 والمبررات

-  
-  

األهداف  
 العامة

-  
-  

األهداف  
 التنفيذية 

 مؤشرات قياس األداء   ة( دورات تدريبي 4إقامة ) -
عدد الدورات التدريبية التي تم   -

 إقامتها
 عدد المستفيدين  -

 م 31/12/2021 م1/7/2020 كاملة  ستة مدة البرنامج داعية متعاون 45 عدد المستفيدين  دعاة الجاليات  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 ( دورات تدريبية4إقامة )

 للدورة لاير  4.000 أيام =   4لاير لليوم ×  1.000تعاقد مع مدرب:  •

 لاير للدورة  500أيام للدورة =  4لاير لليوم ×  125متدرب =  25لاير للمتدرب ×   5ضيافة:  •

 لاير للدورة  500متدرب =  25لاير ×  20حقائب تدريبية:  •

 لاير للدورة  125متدرب =  25لاير للشهادة ×  5شهادات:  •

 لاير 150بنر:  •

 لاير  200أدوات ووسائل ونثريات:  •

 لاير 21.900دورات =  4لاير للدورة الواحدة ×  475.5التكلفة اإلجمالية:  •

21.900 

 لاير  2.190لاير + مصاريف غير مباشرة:  9.000شهر = أ 6لاير شهري ×  1500منسق البرنامج:  • مكافآت العاملين
 المجموع 
11.190 

 ثالث وثالثين ألف وتسعون لاير  33.090 إجمالي موازنة البرنامج

  



 

 
 (29م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 (بساتني اجلنة)  برنامج

 23 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 فكرة البرنامج
دين ومعاجلة املخالفات العقدية  الأمور   نوتعليمه ن من اجلاليات بلغات خمتلفة عرب إقامة دروس وكلمات وحماضرات ودورات علمية ودعوية هبدف دعوهت ات املقيم ات توعية وإرشاد وأتهيل املسلم

 اجلمعية  داعياتيف مقرات الشركات واألحياء السكنية اليت يتواجدون فيها على يد خنبة من    نوالسلوكية لدى بعضه

الخلفية  
 والمبررات

 كثرة األخطاء العقائدية التي يقع فيها كثير من أبناء الجاليات المقيمة.  -
 عدم وجود مكاتب تعاونية أخرى في المدينة  -

األهداف  
 العامة

 بأحكام العقيدة الصحيحة.   اتمن المقيم المسلماتتعليم وتوعية  -
 المقيمات. ات تصحيح ومعالجة المخالفات العقائدية لدى بعض المسلم -

األهداف  
 التنفيذية 

 ( دورات علمية3إقامة ) -
 ( درس شرعي  200إقامة ) -

 ( محاضرات 8إقامة ) -
 ( حلقة تصحيح التالوة 200تنفيذ ) -

 مؤشرات قياس األداء 
 عدد األنشطة الدعوية المنفذة -
عدد األنشطة المنفذة لتعزيز   -

 القيم واألخالق 

عدد األنشطة المنفذة لتعليم وتصحيح  -
 العبادات أحكام 

 عدد المؤهلين من الدورات العلمية  -

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  أفراد الجاليات المسلمة  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 ( دورات علمية3إقامة )
 )مدة الدورة: يومين( 

=    اتدور  3 للدورة ×  300× يومين =   150=  ة مستفيد 30لليوم ×  ةلاير للمستفيد   5ضيافة:  •
 لاير 900

 لاير   300=  اتدور 3لاير للدورة ×  100ائز = و ج 10لاير ×  10جوائز:  •
   لاير 450=   اتدور  3لاير للدورة ×  150=   ةمستفيد 30لاير للمذكرة ×   5مطبوعات:  •

  3لاير للدورة ×  900=   داعيات 3لاير للداعية ×   300: الداعياتمكافأة  •
 لاير  2.700=  اتدور

 لاير  360=   اتدور  3لاير للدورة ×   120مواصالت:  •
 لاير  300=  ات دور 3×   لاير 100 نثريات  •

 المجموع 
5.010 

 لاير   16.600 درس =  200لاير للدرس ×  83لاير( =   3لاير + نثريات   10لاير + جائزة   20لاير + مواصالت   50تكلفة الدرس: )مكافأة الداعية  • ( درس شرعي 200إقامة )
 المجموع 
16.600 

 ( محاضرات 8إقامة )

 لاير  800محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   100جائزة =  10لاير ×  10جوائز:  •
 3.600محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   450=  ةمستفيد  150لاير للمستفيد ×   3ضيافة:  •

 لاير 
 لاير  150بنر:  •

 لاير   160محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×   20مواصالت:  •
 لاير   800محاضرات =  8لاير للمحاضرة ×  100مكافأة الداعية:  •
 لاير 400محاضرات =   8لاير ×  50نثريات:  •

 المجموع 
5.910 

 لاير   17.000حلقة =  200لاير للحلقة ×   85لاير =  15لاير + جائزة  20لاير + مواصالت   50مكافأة المعلمة:  • ( حلقة تصحيح التالوة 200تنفيذ )
 المجموع 
17.000 

 لاير  27.816لاير =  3.816+ مصاريف غير مباشرة:  لاير 24000شهر =  12لاير شهري ×   2000البرنامج:  ةمنسق • مكافآت العاملين
 المجموع 
27.816 

 سته وستون ألف وأربع مائة وواحد وسبعون لاير  66.471 إجمالي موازنة البرنامج



 

 
 (30م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 ( رحلة النور)  برنامج

 24 رقم البطاقة  تقديم برامج دعوية تفاعلية جاذبة  الهدف االستراتيجي المستفيدين  المنظور

 إظهار محاسن اإلسالممع  نواستقطابه ندعوية وترفيهية، بهدف دعوته أنشطةتقام فيها  اتزيارات ميدانية موجهة لغير المسلم البرنامجفكرة 

الخلفية  
 والمبررات

 في الشركات والمؤسسات في المدينة المنورة  اتالمسلم يروجود عدد من غ -
 التعاوني  الجمعيةعدم وجود جهة دعوية مختصة في دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم عدا  -

األهداف  
 العامة

 بيان حقيقة اإلسالم ومحاسنه.  -
 إلى اإلسالم.  اتدعوة غير المسلم -

األهداف  
 التنفيذية 

 ( زيارة دعوية 120إقامة ) -
 المنفذةالدعوية عدد الزيارات  - مؤشرات قياس األداء  ( رحالت ترفيهية6تنفيذ ) - ( نشاط ثقافي ترفيهي 20تنفيذ ) -

عدد المسلمين الجدد من خالل أنشطة   -
 البرنامج 

 م 31/12/2021 م1/1/2021 سنة كاملة  مدة البرنامج  عدد المستفيدين  الجاليات غير المسلمة  الفئة المستهدفة

 الخطة الزمنية

 الرابع الربع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                                                

 كيفية صرف الموازنة  الهدف التنفيذي 

 دعوية ( زيارة 100إقامة )
 لاير 14.500زيارة =  100للزيارة الواحدة ×  لاير 145لاير =  25لاير + أدوات ووسائل دعوية:  50جوائز: +  لاير   20لاير + المواصالت:  50مكافأة الداعية:   •
 لاير  14.650المجموع = لاير                      150 بنر: •

 ( نشاط ترفيهي12تنفيذ )

 لاير  300=   دعاة 3×  للنشاط الترفيهي الواحد لاير شاملة للمواصالت  100مكافأة الداعية:  •
 لاير 505=  لاير  360: ة مستفيد 30 لعدد  لاير + ضيافة وعشاء 45لاير في النشاط الواحد + أدوات ووسائل دعوية:  100جوائز:  •
 لاير 9.660نشاط =  12لاير ×  805إجمالي النشاط الواحد:  •
 لاير  9.810لاير                    المجموع =  150بنر:  •

 ( رحالت ترفيهية3تنفيذ )

 لاير  400=  دعاة  4لاير للداعية ×  100مكافأة الداعية:   •
 لاير  1600=   لاير 1200: ةمستفيد 30 لعدد  لاير + ضيافة وعشاء  200لاير للرحلة الواحدة + أدوات ووسائل دعوية:  200جوائز:  •
 لاير  1000استئجار استراحة:  •
 لاير 000.9رحالت =  3لاير ×  3000إجمالي الرحلة الواحدة:  •

 مكافآت العاملين
 لاير 24.000شهر =  12لاير شهري ×  2000البرنامج:  ةمنسق •
 لاير 27.346المجموع =       لاير  3.346مصاريف غير مباشرة:  •

 ستون ألف وثمان مائة وستة رياالت   60.806 إجمالي موازنة البرنامج

 

 
 

 

 



 

 
 (31م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 م2021لعام    اجلمعية إمجايل موازنة برامج  
 
 

  البرنامج  م التكلفة  البرنامج  م

 64.500 اليوم العلمي   2 86.456 السراج المنير   1

 49.250 إشراقة   4 74.276 تأصيل   3

 26.750 الدوائر الحكومية   6 31.250 الدعوة في القرى   5

 132.100 المصلى المتنقل   8 56.800 طريق النور   7

 61.850 أسلمت فعلمني   10 58.950 هداية ورعاية   9

 55.000 عقيدتي   12 59.340 عبادتي   11

 58.711 قيمي   14 56.000 تعليم الفاتحة   13

 88.800 الدعوة اإللكترونية   16 59.300 التحول الرقمي   15

 130.850 ناشر  18 72.250 نماء   17

 32.994 الجمعية تطوير منسوبي   20 66.471 بساتين الجنة   19

 60.806 رحلة النور   22 33.090 العطاء الذكي   21

    24 76.580 اإلعالم الدعوي   23

 ( لاير1.492.374إجمالي الموازنة ) 

 
  



 

 
 (32م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 ملصروفات التشغيلية والعمومية موازنة ا

   م اإلجمالي البند م

 36.000 صيانة مباني  8 480.000 األجور وما في حكمها  1

 36.000 ضيافة واستقبال وبوفيه  9 70.000 إيجار المباني  2

 10.000 وقود وزيوت  10 12.000 قرطاسية ومكتبية  3

 9.000 مواد نظافة  11 36.000 اتصاالت وإنترنت  4

 8.000 مكتب المراجع الخارجي  12 48.000 مياه وكهرباء  5

 80.000 المعامالت الحكومية  13 18.000 صيانة سيارات  6

 40.000 طارئة )غير متوقعة(  14 12.000 صيانة أجهزة كهربائية  7

 ( لاير 895.000) إجمالي المصروفات التشغيلية والعمومية 
  



 

 
 (33م  الصفحة )2021الخطة التنفيذية 

 

 

 

 م 2021هـ  1442لعام إمجايل املوازنة  

 اإلجمالي البرنامج م

 1.739.815 البرامج مجموع موازنة  1

 895.000 والعمومية   التشغيلية مجموع موازنة المصروفات  2
 2.634.815 إجمالي الموازنة 

 
  

 ( لاير2.634.815* إجمالي الموازنة: )


