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 واملؤشرات الرئجسج ايجيج  سرتاالاملبادرات 

   
التعدددخول ل ددددع    املبدددخ راء ال دددكت ل م تددد لتأكيدددد راتدددداء ام اه ورهتدددتكدلخ خد وكددد ل   د دددد  هدددد8/11/1435بتدددخر    ( ورش عمددد 3مت عقدددد عدددد   

 لنتيجة ع ى النح  التخيل:د وكخنت اواإلرتخ  وت عية اجلخليخء بخملد نة املن ر 
 

 أواًل: تحديد المبادرات االستراتيجية
 

 الفئات المستفيدة من المبادرة المبادرة االستراتيجية المحور االستراتيجي
 نةإحيخه  ور املهتجد يف جمتمع املد ( 1   ع   ألدا  اجملتمع يف املد نة املن ر . -1

 الدع   بخستخدام التقنية( 2 
 ألدا  اجملتمع

 اجلخليخء
 اجلخليخء إنشخه وتفعي  ردكز املهت م اجلد د( 3  ت عية اجلخليخء جبميع لئخ م ولغخ م . -2
 زوار املد نة املن ر  العنخ ة بخحلجخج واملعتمد ن  ع  خً ( 4  ت عية الزوار القخ رني إىل املد نة املن ر  يف العمد  واحلج. -3
  خعالد املبدع صنخعة الداعية( 5  اهلل ع ى ع م وبصري  .تأهي  الدعخ  ل قيخم بخلدع   إىل  -4
 رنهت ب  امل ت  أمتمة اإلجداهاء الداخ ية( 6  التحهتني املهتتمد ل بنخه املاسهتي ل م ت  التعخول . -5
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 ثانياً: تحديد البرامج والمؤشرات وغايتها بحسب المحاور واألهداف االستراتيجية
 

   ي:ة ت ضح رخ ول التخليااجلد
 

  وغخ تهاالسرتاتيجي احمل ر 
 املقرتحة ل مح ر. املبخ ر  االسرتاتيجية 
 احملقق ل مح ر. اهلدف االسرتاتيجي 
  ة ك  راتدوغخ  ألهداف االسرتاتيجيةة لام اه الدئيهتي اءراتد. 
  االسرتاتيجي حملققة ل كدفااملنف   ل مبخ راء و الكارج. 
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 االستراتيجية المحاور واألهدافبناء على المنفذة للمبادرات  البرامج

 

 %( منهم خالل السنة 10بما نسبته ) في المدينة المنورةالمحلي بكافة أطيافه دعوة أفراد المجتمع المحور االستراتيجي األول : 
 ( الدع   بخستخدام التقنية2 نة ( إحيخه  ور املهتجد يف جمتمع املد 1 المبادرة االستراتيجية: 

 البرامج والمشاريع غاية المؤشر مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

تفعيل دور المسجد في  .1
 .توعية المجتمع

عدد من  (%10ما يعادل ) عدد المساجد المغطاة بأنشطة دعوية.
 برنامج السراج المنير. سنوياً المساجد 

 الخطباء واألئمة.برنامج ملتقى  سنوياً  (%15) المسجد األنشطة المنفذة فينسبة التحّسن في 

تعزيز القيم واألخالق  .2
لشباب دى ال الحميدة

 والفتيات.

 ( برامج سنوياً 6) لشباب والفتيات.لة يدعو ال البرامجعدد 
 بناء األجيال

 أحببناك فأهديناك

 سنوياً  شخص (50,000) .بالبرامج عدد الشباب والفتيات المستهدفين
 نقطة تحّول

 المصّلى المتنقل
 الدعوي ىالملتق شخص سنوياً  10000 المشاركين في المتلقيات الدعوية عدد
 مشروع الدعوة التقنية )جوال طيبة / المكتبة الذكية(  

تقوية البناء العقدي  .3
السليم ومدافعة األفكار 

 .المنحرفة

 ( من العدد%10) ما يعادل عدد المستهدفين بهذه البرامج.
 النبويةالسيرة  برنامج معرض سنويا

 %(  سنوياً  15) ن في البرامج النوعية.نسبة التحسّ 
 (  جوالت الدعوية في القرىال /   رعخ ة املكتد ن بصيرة برنامج
 الحمالت التوجيهية برنامج



 

-4- 

 .السنة %( منهم خالل10توعية الجاليات المقيمة في المدينة بجميع فئاتهم ولغاتهم بما نسبته )المحور االستراتيجي الثاني: 
 ( إنشاء وتفعيل مركز المسلم الجديد3المبادرة االستراتيجية: )

 البرامج والمشاريع غاية المؤشر مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

البرامج التوعوية  تكثيف .4
 الموجهة لغير المسلمين

 ( برامج سنوياً 3) غير المسلمينل جهةالمو البرامج الدعوية عدد 
 محاسن " )مسابقات ثقافية / مراسالت تقنية(برنامج " اإلسالم 

 برنامج طريق النور )الزيارات والجوالت الدعوية(

 برنامج " فسحة في ديننا " )الدعوة أثناء الترفيه( % ( سنوياً  15) ن في برامج التعريف باإلسالمنسبة التحسّ 

رعاية المسلم الجديد دعويًا  .5
 اتاالنحرافو  الشبهات وتحصينه من

 ( برامج سنوياً 3) عدد برامج رعاية المسلم الجديد.

 برنامج " لقاء ونقاء "
 برنامج " عّلمني ديني "
 برنامج " هداية ورعاية"

 برنامج " مناسك"

لجاليات الخاصة بابرامج ال تفعيل .6
ة الجالية جحاكثافة و حسب 

 )المقيمين(

 % ( سنوياً  15) وعية للجاليات.نالبرامج ال نسبة التحّسن في
 برنامج " رياض الجنة " 

 برنامج " ملتقى الجاليات "
( من العدد %10) ما يعادل عدد المستهدفين بهذه البرامج لكل جالية. 

 برنامج " الحج والعمرة" سنوياً 
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 %(  منهم خالل السنة.30)توعية الزوار القادمين إلى المدينة المنورة في العمرة والحج بنسبة ال تقل عن :  المحور الثالث
 ( العنخ ة بخحلجخج واملعتمد ن  ع  خً 4 المبادرة االستراتيجية: 

 البرامج والمشاريع غاية المؤشر مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

توعية البرامج  كثيفت .7
 عامة للزوار.ال

 .العامة للزواربرنامج التوعية  % ( سن  خً  15  الكارج املقدرة ل زوار.يف  نهتبة التحهّتن

 الزوار عد  رن (%30رخ  عخ ل   عد  املهتتكدلني رن الزوار.
 .)بصيرة( برنامج توعية الزوار المتحدثين بالفارسية سن  خً 

توعية الزوار في أماكن  .8
 الزيارة.

 برنامج زيارة المعالم. سن  خً ( ز خر  1000   عد  رنختط ز خر  املعخمل.

العناية بالوجهاء من  .9
 الزوار.

 سن  خً   (%15  ن يف ن عية بدارج ال جكخه.نهتبة التحهتّ 
 من الزوار. برنامج إكرام الوجهاء

 ( تخص ك  سنة.1300  عد  ال جكخه املهتتضخلني. 
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 %(10)بمقدار نسبة الدعاة المؤهلين سنوية لزيادة ب تأهيل الدعاة للقيام بالدعوة إلى اهلل على علم وبصيرةالمحور الرابع : 
 املبدع ( صنخعة الداعية5 المبادرة االستراتيجية: 

 البرامج والمشاريع غاية المؤشر مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

تأهيل الدعاة في الجوانب  .11
 الشرعية واإليمانية والسلوكية.

 .برنامج الدورات العلمية ( تخص يف ك   ور 50  كارج التأهي ية.العد  املشخركني يف 

 . "  زاد الداعية برنامج " ولتخ  ك  سنة خً تخب (50  كارج التأهي ية.العد  املشخركني يف 

 سن  خً  (%15  ن يف ن عية الكارج التأهي ية.نهتبة التحهتّ 
 .برنامج " البالغ"  )تأهيل لدعاة الجاليات من أنفسهم(

 مشروع موقع ميراث النبوة.

تدريب الداعية على المهارات  .11
الدعوية بحسب المجال 

 والتخصص.

 .معلمون دعاة ) بصيرة(برنامج  ( بدارج سن  خً 3  عد  الكارج التدر بية ل مكخراء الدع  ة.

 .تأهيل الدعاة والمرشدين في برامج الزوار ولتخ  ك  سنة خً تخب (50  عد  املهتتفيد ن رن الكارج التدر بية

صناعة قيادات للعمل الدعوي  .12
 المنورة.في المدينة 

 ( تخصخً ك  سنة15  نهتبة املاه ني لي  ن ا قيخ اء  ع  ة.
 . م القادماللع لمؤجـــــــــــ

 بدارج ك  سنة . (3  عد  الكارج الن عية ل قيخ اء الدع  ة .
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 .%( كل سنة تالية10استمرار التحسين بمقدار  )%( في السنة األولى مع  50بمقدار ) التحسين المستمر للبناء المؤسسي للمكتب التعاونيالمحور الخامس : 
 ( أمتمة اإلجداهاء الداخ ية6 المبادرة االستراتيجية: 

 البرامج والمشاريع غاية المؤشر مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

 طموح )تطبيق اإلستراتيجية والتنظيم اإلداري المطّور(مشروع  (%70 تق ي  مبقدار  الزرن الالزم إلمتخم  ور  اإلجداه. تحسين العمليات اإلجرائية . .13

اءات توظيف التقنية في اإلجر  .14
 والبرامج.

 البوابة الداخلية اإللكترونية مشروع ( رن اإلجداهاء والكارج%30  نهتبة اإلجداهاء والكارج اإلل رتونية.

تطوير وتنمية الموارد  .15
 البشرية 

 طموح )تطبيق اإلستراتيجية والتنظيم اإلداري المطّور(مشروع  يف الهتنة اموىل (%60  .امل ت  كفخه  أ اه رنهت يبنهتبة  

 التعريف اإلعالمي بأنشطة المكتب وبرامجهمشروع  سن  خً  (%25  بنهتبة ز خ   رعدل العخئد املخيل . .تطوير وتنمية الموارد المالية .16

تحسين بيئة العمل الداخلية   .17
. 

 (%70 قيق   التعخول. م ت  ل املنتهتبنينهتبة رضخ 
 طموح )تطبيق اإلستراتيجية والتنظيم اإلداري المطّور(مشروع 

 برنامج اللقاءات الدورية

 
 


