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 2الصفحة    

 
 (  1/2) إدارة األداء : التخطيط ـ املتابعة ـ التقييم 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 كفاءة
 

 التقارير الشهرية

 0 مؤشرات األداء لشهر فبراير

8 14 
التطوير 
 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80إنتاجية بمقدار 

 لجميع العاملين

رفع التقارير 
 في موعدها

 0 اإليجابيات
التحفيز 
 المادي

 0 فرص التحسين
التحفيز 
 المعنوي

  0 العقبات

 الحوكمة

معيار االلتزام 
 واالمتثال

 0 تقييم الواقع

01/02/22 31/03/22 
التطوير 
 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80إنتاجية بمقدار 

 لجميع العاملين

تأمين 
 المتطلبات

 1000 استكمال وتحديث

 0 تأمين المتطلبات

معيار الشفافية 
 واإلفصاح

 0 عتقييم الواق

 1000 استكمال وتحديث

 0 تأمين المتطلبات

 الجودة والتميز
تحديث األدلة اإلجرائية 

 والمنهجيات

 0 تقييم الواقع

01/08/22 31/12/22 
التطوير 
 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80إنتاجية بمقدار 
 املينلجميع الع

إنجاز المهام 
 المطلوبة

 1000 استكمال وتحديث

إعداد األدلة والمنهجيات 
 الالزمة

0 

 الجوائز والشهادات نحو القمم
 0 إعداد بحث ودراسة

01/09/22 29/09/22 
التطوير 
 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80دار إنتاجية بمق

 لجميع العاملين
 بدون

 0 خطة المشاركة
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 3الصفحة    

 

 (  2/2) إدارة األداء : التخطيط ـ املتابعة ـ التقييم 
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 براعة
استراتيجية الدورة 

 سابعةال

 0 جمع البيانات

01/10/22 31/12/22 
التطوير 
 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80إنتاجية بمقدار 

 لجميع العاملين

عقد 
 استشاري

 0 التحليل والتشخيص

 0 التوجه االستراتيجي

األهداف الرئيسية 
 والمؤشرات

0 

 0 م2023الخطة التشغيلية 
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 (  1/2االتصاالت اإلدارية ) :  مكتب املدير العام
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 إدارة وتنسيق

 مواعيد

 0 تنظيم الزوار

01/01/22 31/12/22 

 المستفيدون
رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80إنتاجية بمقدار 

 لجميع العاملين

 

 0 االستضافات

 

 

 

 اجتماعات

 مجلس االدارة

0 01/01/22 31/12/22 

 

  المجلس التنفيذي

  اللجنة االستشارية

  31/12/22 01/01/22 5000 الجمعية العمومية العادية متابعة

 التمثيل الخارجي

زيارات المدير العام داخل 
 الطائف

1000 

01/01/22 31/12/22 

 

زيارات المدير العام خارج 
 الطائف

0  

  0 حضور دورات ومؤتمرات

 متابعة

توقيع الشراكات مع 
 خيريةالجمعيات ال

0 

01/01/22 31/12/22 
 

توقيع الشراكات مع الجهات 
 الحكومية

0  
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 (  2/2االتصاالت اإلدارية ) :  مكتب املدير العام
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 االتصاالت اإلدارية تنسيقإدارة و

 الصادر الداخلي

500 

 المستفيدون 31/12/22 01/01/22

تأمين االحتياجات 
والتجهيزات الالزمة 
 لمناشط الجمعية

تحقيق رضا 
المستفيدين بنسبة 

90% 

اعتماد 
 داخلي

 الوارد الداخلي
أدوات 
 قرطاسية

 مطبوعات الصادر الخارجي

  الوارد  الخارجي

 التعاميم والتقارير إدارة وتنسيق

 التقارير

0 
رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق متوسط 
 %80إنتاجية بمقدار 

 لجميع العاملين

 

  اإلشعارات

  التعاميم
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 (  1/1قسم اإلعالم )  العالقات العامة واإلعالم ـإدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

إقامة المعارض 
 في األسواق

 إقامة معرض تعريفي

إقامة معرض تعريفي ) تكلفة 
إنشاء المعرض والتأثيث ( 
اد مرة واحدة فقط ، ويستف

من المعرض بعمر افتراضي 
 سنتين

28380 12/03/22 31/06/2022 

األنشطة 
 والخدمات

تفعيل منظومة 
 االتصال واإلعالم

(  48تنفيذ عدد ) 
منشط فعال للتعريف 
بالجمعية ـ زيارات ، 
 استضافات ، معارض

 اعتماد 

التعريف 
 بالجمعية

 مصروفات 16/06/22 15/05/22 10000 اإلعداد والترتيب للفيلم فيلم تعريفي بالجمعية

 التقارير

 0 31/02/22 30/12/22 ( PDFتقرير شهري )  التقرير الشهري
اعتماد 
 داخلي

 0 30/03/22 30/12/22 ( PDFالتقرير )  التقرير الربع سنوية

 30/01/23 30/12/22 0 ( ومطبوع PDFالتقرير )  التقرير السنوي

تحسين الصورة 
 الذهنية

 تصاميم

 30/12/22 27/02/22 0 تصميم ومونتاج

تصاميم 
 مقاطع

تصاميم مسار البرامج 
 واألنشطة

0 01/03/22 30/12/22 

 30/12/22 01/02/22 0 ار الدعويتصاميم المس

 بدون 30/12/22 01/04/22 0 تصاميم المناسبات والفعاليات

 رسالة -مسار تنمية الموارد 
 التبرع

 ) اإليحاء (
0 01/02/22 30/12/22 

تصاميم 
 مقاطع

تصاميم الملصقات 
والموشن جرافيك ) ال 
يمكن تنفيذها في 

 الجمعية (

ميم وموشن البرامج تص
 النوعية بالجمعية والتقارير

0 01/02/22 30/12/22 

تحسين الصورة 
 الذهنية 

) نوعي ( يوجد 
 دراسة للمشروع

شاشات العرض 
 المطورة

 شاشات عرض متطورة 
) صورة وفيديو ( مع خدمة 
شحن الجوال ، توضع في 
المستشفيات والموالت 
 والدوائر الحكومية متنقلة

0 01/05/22 30/05/22  
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 ( 1/1العالقات العامة واإلعالم ـ قسم العالقات ) إدارة 
  

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

العناية 
 بالموظفين

 30/12/22 02/03/22 6200 برنامج ثقافي رياضي ديني اللقاء الشهري

األنشطة 
 والخدمات

تفعيل منظومة االتصال 
 واإلعالم

(  16تنفيذ عدد ) 
برنامج اجتماعي 
 لمنسوبي الجمعية

 مصروفات

العمرة رحلة 
 الرمضانية

 13/04/22 09/04/22 0 رحلة عمرة
اعتماد 
 داخلي

 مصروفات 17/05/22 15/05/22 10300 زيارة المدينة المنورة زيارة المسجد النبوي

 22/12/22 11/12/22 0 تكريم منسوبي الجمعية اللقاء التكريمي
اعتماد 
 داخلي

 إفطار المعايدة 
 ) عيد الفطر (

ماعي لمنسوبي إفطار ج
 الجمعية

 مصروفات 08/05/22 08/05/22 350

 إفطار المعايدة 
 ) عيد األضحى (

إفطار جماعي لمنسوبي 
 الجمعية

 مصروفات 17/07/22 17/07/22 350

الشراكات 
 والتحالفات

 31/12/22 27/02/22 100 بناء وتفعيل الشراكات الشراكات والتحالفات
األنشطة 
 والخدمات

نظومة االتصال تفعيل م
 واإلعالم

بناء وتفعيل الشراكات 
 جهة 12مع 

اعتماد 
 داخلي

 تعزيز العالقة

زيارات الدوائر 
 الحكومية

زيارات الدوائر الحكومية 
 والجمعيات

1200 27/02/22 30/12/22 

األنشطة 
 والخدمات

تفعيل منظومة االتصال 
 واإلعالم

(  48تنفيذ عدد ) 
منشط فعال للتعريف 

زيارات ، بالجمعية ـ 
 استضافات ، معارض

اعتماد 
 داخلي

 30/12/22 01/03/22 500 اإلستضافات
أجهزة 
 صوتية

 ديوانية خير لك 
 ) نوعي (

استضافة أعضاء الجمعية 
 العمومية

0 22/05/22 28/06/22 
(  16تنفيذ عدد ) 

برنامج اجتماعي 
 لمنسوبي الجمعية

اعتماد 
 داخلي
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 (  1/1)  قسم اخلدمات والتقنية: واإلدارية الشؤون املالية إدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 الصيانة والضيافة تواصل

 20000 السيارات

01/01/22 31/12/22 
التطوير 
 الداخلي

تأمين االحتياجات 
يزات الالزمة والتجه

 لمناشط الجمعية

توفير الطلبات من 
األدوات والخدمات 

 %100بنسبة 

اعتماد 
 داخلي

 19000 صيانة وتجهيز المباني

 1500 مواد تموين

 2500 ضيافات

 3500 رسوم حكومية

 المستودعات تنظيم

 3500 تجهيز مستودع الوسام

 1500 دع العزيزيةتجهيز مستو

تفعيل البرنامج اإللكتروني 
 للمستودعات

- 

 رسوم الخدماتسداد  التزام

 27000 الكهرباء والمياه

 42500 االتصاالت والبريد

 10000 االدوات المكتبية واالحبار

 (  1/1)  قسم التدريب : الشؤون املالية واإلدارية إدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 قدرات
تصميم االحتياجات 

 التدريبية

تحديد االحتياج التدريبي لكل 
 الوظائف

0 

01/01/22 31/12/22 
التطوير 
 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 لموظفين والمتطوعينا

سد فجوة مهارات 
العاملين بنسبة 

15% 
 

0 

0 

تنفيذ االحتياج التدريبي لكل 
 موظف

3000 

0 

0 

 0 قياس أثر التدريب
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 (  1/1)  قسم احملاسبة: الشؤون املالية واإلدارية إدارة 
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 التزام 

 سداد امانات الغير
 جدولة امانات الغير

 ميسان
120000 

 المالي 31/12/22 01/01/22
تأمين االحتياجات 
والتجهيزات الالزمة 
 لمناشط الجمعية

توفير الطلبات من 
األدوات والخدمات 

 %100بنسبة 

اعتماد 
 داخلي

 التقرير السنوي

الدفعة األولى للمراجع 
 القانوني

11500 

الدفعة الثانية للمراجع 
 القانوني

11500 

 

 (  1/1)  املوارد البشريةقسم : الية واإلدارية الشؤون املإدارة 
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 تحسين
تحقيق نسبة رضا 

لجميع فئات  90%
 المتعاملين

 2374000 الرواتب الشهرية

01/01/22 31/12/22 
لتطوير ا

 الداخلي

رفع كفاءة األداء 
وإنتاجية جميع 

 الموظفين والمتطوعين

تحقيق رضا 
المستفيدين بنسبة 

90% 

اعتماد 
 داخلي

 300000 التأمينات االجتماعية

 220000 رخص العمل واإلقامات

 220000 التأمين الصحي

 100000 مكافأة نهاية الخدمة

 15000 واتالعال

 20000 البدالت واالنتدابات

 80000 السلف المالية

وزارة التجارة ، الغرفة 
 التجارية ،شركة علم

15000 
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 (  1/9)  املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تهاءتاريخ االن تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء
فريق الطموح 

التطوعي المرحلة 
 التوسطة

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 

 مستفيدلعدد مليون 

أجهزة 
 صوتية

 3000 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

تسميع ) قرآن، أحاديث، 
 أذكار(

أدوات  0
 قرطاسية

 0 مسابقة فن األلقاء

 0 زيارات
 سيارة

 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 0 الرحالت الشهرية
 تجهيز موقع

 0 دورات تدريبية

 سيارة 0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 0 المهارات الحياتية
أجهزة 
 عرض

 0 اختبار قياس مستوى الطالب
أدوات 
 قرطاسية

 1000 اءاتتوفير ضيافة اللق
 تجهيز موقع

 0 الحفل الختامي

 

 



 

 م2022ـ  2021مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالطائف ـ اخلطة التشغيلية         
 

 11الصفحة    

 

 (  2/9)  املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء
التطوعي  فريق التميز

 المرحلة الثانوية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 3500 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

ديث، تسميع ) قرآن، أحا
 أذكار(

0 
أدوات 
 قرطاسية

  0 مسابقة فن األلقاء

 سيارة 0 زيارات

  0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 الرحالت الشهرية

  0 دورات تدريبية

 سيارة 0 مال تطوعيةأع

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 0 المهارات الحياتية
أجهزة 
 عرض

 0 اختبار قياس مستوى الطالب
أدوات 
 قرطاسية

 تجهيز موقع 1000 توفير ضيافة اللقاءات
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 (  3/9)  املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء

فريق نبراس التطوعي 
 المرحلة الجامعية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

01/01/22 30/12/22 

 المستفيدون

ونشر  التعريف باإلسالم
 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد الدعوية 
والتعليمية لعدد مليون 

 مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 أجهزة عرض  500 مسابقات ثقافية

  0 تسميع ) قرآن، أحاديث، (
أدوات 
 قرطاسية

 سيارة  0 برامج رياضية

ج عن بعد ) مرئي، البرام
 مسموع، مقروء(

 بدون  0

 تجهيز موقع  0 دورات تدريبية

 سيارة  0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت  30/12/22 01/04/22 0

 تجهيز موقع  30/12/22 01/01/22 2500 توفير ضيافة اللقاءات

فريق الرفقة الصالحة 
التطوعي المرحلة 

 الجامعية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد الدعوية 
والتعليمية لعدد مليون 

 مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 أجهزة عرض 500 قافيةمسابقات ث

 0 تسميع ) قرآن، أحاديث، (
أدوات 
 قرطاسية

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 سيارة 0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 تجهيز موقع 2000 توفير ضيافة اللقاءات



 

 م2022ـ  2021مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالطائف ـ اخلطة التشغيلية         
 

 13الصفحة    

 (  4/9)  املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء

 فريق النخبة التطوعي
 المرحلة الجامعية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

01/01/22 30/12/22 

 المستفيدون
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 500 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 سيارة 0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 تجهيز موقع 1500 توفير ضيافة اللقاءات

فريق الثبات التطوعي 
 يةالمرحلة الجامع

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

01/01/22 30/12/22 

أجهزة 
 صوتية

 1000 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

 0 تسميع ) قرآن، أحاديث، (
أدوات 
 قرطاسية

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 ريبيةدورات تد

 سيارة 0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 تجهيز موقع 1500 توفير ضيافة اللقاءات
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 (  5/9 ) املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال خ االنتهاءتاري تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء
فريق إشراقة 

التطوعي المرحلة 
 الجامعية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 

 مليون مستفيد لعدد

أجهزة 
 صوتية

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 سيارة 0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 تجهيز موقع 2000 توفير ضيافة اللقاءات

 بناء ونماء
علمي فريق التميز ال

التطوعي المرحلة 
 الجامعية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 1000 حفظ المتون العلمية
أدوات 
 قرطاسية

مج عن بعد ) مرئي، البرا
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 تجهيز موقع 2000 توفير ضيافة اللقاءات
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 (  6/9)  املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل دف االسرتاتيجياهل اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء
فريق الوسام التطوعي 
 المرحلة المتوسطة

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 1500 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

تسميع ) قرآن، أحاديث، 
 أذكار(

0 
أدوات 
 قرطاسية

 0 مسابقة فن األلقاء
أدوات 
 قرطاسية

 سيارة 0 زيارات

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 شهريةالرحالت ال

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 سيارة 0 أعمال تطوعية

رحالت ) عمرة، المدينة 
 المنورة(

 مواصالت 0

 0 المهارات الحياتية
أجهزة 
 عرض

 0 اختبار قياس مستوى الطالب
أدوات 
 قرطاسية

 تجهيز موقع 1500 توفير ضيافة اللقاءات

 تجهيز موقع 0 الحفل الختامي
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 (  7/9 ) املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 بناء ونماء
فريق المعالي 

مرحلة التطوعي ال
 الجامعية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

 2500 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

 0 تسميع ) قرآن، أحاديث، (
أدوات 
 قرطاسية

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 سيارة 0 أعمال تطوعية

 تجهيز موقع 3500 توفير ضيافة اللقاءات

المصليات 
 المتنقلة

 المصلى الدعوي

أماكن  إقامة الصلوات في
تجمع الناس التي اليتوفر 

 فيها مساجد
0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000

اعتماد 
 داخلي

 مشتروات 0 توزيع المواد الدعوية

 0 كلمات
تصريح 
 نظامي

 مشتروات 3500 يات الدوريةصيانة المصل

 45000 مكافأة األئمة
اعتماد 
 داخلي
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 (  8/9  ) املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 طالبيالمشرف ال
تأهيل المشرفي الفرق 
 التطوعية الشبابية

لقاءات ) تربوية، علمية، 
 دعوية، إيمانية(

0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

مسابقات ثقافية ) تقديم 
 ابيةأفضل مبادرة شب

0 
أجهزة 
 عرض

 سيارة 0 برامج رياضية

البرامج عن بعد ) مرئي، 
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 مواصالت 0 رحالت تدريبية

 0 الزيارات اإلشرافية
أدوات 
 قرطاسية

 عتجهيز موق 3000 توفير ضيافة اللقاءات

 تجهيز موقع 3000 الحفل الختامي

الطاقات الشبابية 
 الفاعلة

بناء القيادات الشبابية 
 الواعده

 0 برامج دعوية، علمية

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

أجهزة 
 صوتية

مج عن بعد ) مرئي، البرا
 مسموع، مقروء(

 بدون 0

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية

 تجهيز موقع 5000 توفير ضيافة اللقاءات

 تجهيز موقع 3000 الحفل الختامي
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 (  9/9)  املشاريع الرتبوية:  الشؤون الدعويةإدارة 
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء فةالتكل اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 وعي الثقافي
تقديم البرامج 

التوعوية والتثقيفية  
 لفئة الشباب

 0 جوالت دعوية

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 

 دد مليون مستفيدلع

أجهزة 
 صوتية

 0 مسابقات ثقافية
أجهزة 
 عرض

 2000 مسابقة حفظ القرآن واالسنة
أدوات 
 قرطاسية

 تجهيز موقع 0 دورات تدريبية
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 (  1/1)  الدعوة اإللكرتونية:  الشؤون الدعويةإدارة 
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء بدءتاريخ ال التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 شذرات

 أسوة حسنة
مقاطع فديو عن النبي صلى 

 هللا عليه وسلم
0 

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

اعتماد 
 يداخل

 غنائم الصالة
مقاطع موشن جرافك ترغيب 

 في األجور
0 

األصول الثالثة + 
القواعد األربعة + 
 كتاب التوحيد

رسالة نصية من كتاب 
 األصول الثالثة

0 

رسالة نصية من كتاب 
 القواعد األربعة

0 

رسالة نصية من كتاب 
 التوحيد

0 

 تدبر
رسالة نصية ) آية مع تقسير 

 أحد السلف(
0 

 0 قروب عام مغلق أقرأ ألرقى

صور من محبة النبي 
 صلى هللا عليه وسلم

 0 مقطع سناب شات

 0 مقطع سناب شات تدبر آية

 0 يمي سؤال وجوابرابط تعل إختبر معلوماتك

 0 رسالة وتس أب السيرة النبوية

 0 أربع تصاميم دعوية كل شهر صور دعوية تصاميم

 0 درس خاص بالموظفين برنامج الموظفين ذكرى
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 ( 1/1)  الدعوة يف املساجد:  الشؤون الدعويةإدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة 

الدعوة في 
 المساجد

 التقويم الدعوي 
 ) الوزارة (

 0 كلمات

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم 
ونشر مبادئه  

 وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

تصريح 
 نظامي

الكلمات الدعوية في 
 المساجد ) الجمعية (

 0 كلمات

 0 محاضرة المحاضرات الدعوية

 0 درس الدروس العلمية

 0 ندوة الندوات

الدورات العلمية لليوم 
 العلمي

 7000 دورة علمية

 0 برنامج دعوي الدوائر الحكومية
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 (  1/4الشؤون الدعوية : اجلاليات ـ رجال ) إدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال االنتهاءتاريخ  تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 دعوة غير المسلمين التعريف باإلسالم

 30/12/22 01/01/22 5000 زيارات ميدانية

 المستفيدون
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

 100تقديم عدد 
برنامج يستهدف 
 الجمهور بشكل عام

 بدون

 500 برنامج رياضي

 3000 برنامج رياضي مشتروات 17/06/22 16/05/22

 3000 برنامج رياضي

 3000 برنامج ترفيهي دعوي

01/08/22 31/08/22 

 سيارة
 3000 برنامج ترفيهي دعوي

 1500 برنامج ترفيهي دعوي

 مشتروات

 1050 برنامج ترفيهي دعوي

 250 مسابقة

 6000 مسابقة

 3000 مسابقة

 بدون 0 مسابقة

الدعوة 
 اإللكترونية

 وسائل التواصل

 0 محاضرات

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
ية الدعوية والتعليم

 لعدد مليون مستفيد
 بدون

 0 دروس

 0 كلمات

 0 رسائل نصية

 0 مقاطع صوتية

 0 مقاطع فيديو

 0 صور دعوية

\ 
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 (  2/4)  الشؤون الدعوية : اجلاليات ـ رجالإدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال يخ االنتهاءتار تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

الدعوة 
 اإللكترونية

 وسائل التواصل

 0 تعليم القرآن

 المستفيدون 30/12/22 01/01/22
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000
 إنتاج مقاطع

 0 دعوة غير المسلمين

 0 استقبال اتصاالت

 0 إنتاج مقاطع عقدية

 0 إنتاج مقاطع عقدية

 0 إنتاج مقاطع تدبر آية

 0 إنتاج مقاطع تدبر آية

 0 إنتاج مقاطع وقفه مع حديث

 0 إنتاج مقاطع وقفه مع حديث

 0 إنتاج مقاطع أسوة حسنة

 0 إنتاج مقاطع أسوة حسنة

إنتاج فديو محاضرة للتعريف 
 باإلسالم

0 

اج فديو محاضرة للتعريف إنت
 باإلسالم

0 

إنتاج مقاطع قصيرة للتعريف 
 باإلسالم

0 

إنتاج مقاطع قصيرة للتعريف 
 اإلسالمب

0 

 0 صور دعوية

 0 نشر الصور
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 (  3/4)  الشؤون الدعوية : اجلاليات ـ رجالإدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 الجاليات

 0 جوالت دعوية الزيارات الميدانية

01/01/22 30/12/22 

 المستفيدون
التعريف باإلسالم ونشر 

 مبادئه  وتعاليمه

تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000

 

 0 مواد دعوية الزيارات الميدانية

 0 تعليم القرآن تعليم

 0 الدروس متعلي

 0 الكلمات تعليم

 0 المحاضرات تعليم

 0 السلة الرمضانية إفطار صائم

 250000 السلة الرمضانية إفطار صائم
06/03/22 26/04/22  

 0 السلة الرمضانية إفطار صائم

 0 برنامج   دعوي رحلة عمرة

01/01/22 31/12/22 

 

  0 رحلة المدينة توقير المصطفى

 0 مسابقة توقير المصطفى

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

 

  03/12/22 07/01/22 192000 برنامج ترفيهي دعوي برنامج الجمعة

  05/05/22 02/05/22 9000 برنامج ترفيهي دعوي برنامج عيد الفطر

  05/05/22 02/05/22 6000 برنامج ترفيهي دعوي برنامج عيد الفطر

  11/07/22 09/07/22 9000 برنامج ترفيهي دعوي برنامج عيد األضحى

  11/07/22 09/07/22 6000 برنامج ترفيهي دعوي د األضحىبرنامج عي

  30/12/22 01/11/22 100000 برنامج دعوي كسوة الشتاء
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 (  4/4)  الشؤون الدعوية : اجلاليات ـ رجالإدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 3000 برنامج دعوي كسوة الشتاء الجاليات

01/11/22 30/12/22 
 المستفيدون

التعريف باإلسالم ونشر 
 مبادئه  وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

 

  20000 برنامج   دعوي تعليم المسلم الجديد المسلم الجديد

  10000 برنامج   دعوي تعليم المسلم الجديد المسلم الجديد

  20000 برنامج   دعوي تعليم المسلم الجديد المسلم الجديد

  20000 برنامج دعوي ترفيهي حفل المسلم الجديد المسلم الجديد

  18000 برنامج دعوي ترفيهي حفل المسلم الجديد المسلم الجديد

  30/05/22 15/05/22 500000 رنامج دعويب الحج المسلم الجديد
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 (  1/1) تنمية املوارد واألوقاف : االستثمار إدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 استثمار واعد
 معرض الجمعية

 28/02/22 01/02/22 20000 اللوحات تغيير

 المالي
تحقيق زيادة في 
 اإليرادات المستدامة

زيادة عوائد 
االستثمار بنسبة 

10% 

اعتماد 
 داخلي

 تشغيل وتعزيز
 28/04/22 01/02/22 0 نظام المبيعات اإللكتروني

 31/2/2022 01/02/22 0 تنويع البضائع

 28/02/22 01/02/22 0 إدارة األموال تطوير

 07/04/22 17/03/22 0 حملة إعالنية تسويق

 مراكز االستقبال
تشغيل موسمي 

 معرض شارع الستين

 22500 اللوحات الخارجية

01/02/22 28/02/22 
 0 اللوحات الداخلية

 0 التجهيز

 0 التوظيف

 استثمار األوقاف أوقاف الجمعية

تحصيل عوائد  29/06/22 01/04/22 0 زيادة العوائد
استثمار الممتلكات 
واالوقاف بنسبة 

90% 
 31/12/22 01/02/22 0 عوائدتحصيل ال

إيجاد فرص 
 استثمارية

 مبادرات مجتمعية

 28/02/22 01/02/22 0 القطاع العام
زيادة عوائد 

االستثمار بنسبة 
10% 

 30/11/22 01/09/22 0 القطاع الخاص

 28/02/22 01/02/22 0 القطاع غير الربحي

 (  1/1تنمية املوارد واألوقاف : االستقطاع ) إدارة 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

االستقطاعات 
 البنكية

 المالي 31/12/22 01/02/22 1000 التواصل اجعل لك مع هللا صلة
تحقيق زيادة في 
 اإليرادات المستدامة

زيادة االستقطاعات 
الشهرية بنسبة 

10% 

اعتماد 
 داخلي
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االستقطاعات 
 النقدية

 المالي 31/12/22 01/02/22 0 يارات ميدانيةز كن كالحبيب كن داعيا  
تحقيق زيادة في 
 اإليرادات المستدامة

زيادة االستقطاعات 
الشهرية بنسبة 

10% 

اعتماد 
 داخلي

 
 (  1/1تنمية املوارد واألوقاف : األوقاف ) إدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 2تشطيب وقف الحياة  بناء مستدام

 مدفوعات خدمات عامة

400000 

 المالي 30/2/2022 01/02/22

تحقيق زيادة في 
 اإليرادات المستدامة

إيجاد وقف يسهم في 
زيادة اإليرادات 

بنسبة المستدامة 
20% 

اعتماد 
 داخلي

 المالي 30/03/22 01/03/22 مدفوعات خدمات عامة

 المالي 30/04/22 01/04/22 أجور خدمات ) مصنعية (

ايجاد وقف 
استثماري ارض 

 اومبنى
 وقف استثماري

التواصل مع المؤسسات 
 والمكاتب العقارية

 ماليال 28/02/22 01/02/22 0

 بدون

التواصل مع اصحاب 
 المخططات

 المالي 31/03/22 01/03/22 0

 تواصل مع 
 قضاة المحكمة

 المالي 31/03/22 01/03/22 0

 التواصل مع 
 الشيخ اسامة الزير

 المالي 28/02/22 01/02/22 0
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 (  1/5تنمية املوارد واألوقاف : التسويق ) إدارة 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 2022مبادرات 

المؤسسات المانحة 
وإدارات المسؤولية 

 جتمعيةالم

 14/02/22 01/02/22 0 صناعة المبادرات

 المالي
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

عرض  96تقديم 
لتسويق المشاريع 
على المؤسسات 
المانحة وإدارات 
 المسئولية االجتماعية

اعتماد 
 داخلي

 28/02/22 15/02/22 0 التدقيق والمراجعة

 30/06/22 01/03/22 0 جالتصميم واالخرا بدون

 31/12/22 01/02/22 0 التقديم والعرض

 31/10/22 05/10/22 5000 التواصل والزيارة
اعتماد 
 داخلي

 رجال األعمال 

 0 حصر االحتياجات

01/02/22 31/12/22 
 300تنفيذ عدد 

شط للتواصل مع من
 رجال األعمال

 بدون
 0 التنسيق

 0 الزيارات
 سيارة

 0 الزيارات

الحمالت 
 التسويقية

 كفالة معتمر

 28/02/22 01/02/22 0 ( إعالن صورة 3صياغة ) 

حمالت  6تنفيذ عدد 
 ية فعالةتسويق

اعتماد 
 28/02/22 14/02/22 0 التصميم داخلي

 01/05/22 01/02/22 0 نشر المحتوى
موافقة 
 رسمية

 حملة رمضان

 01/05/22 01/02/22 50000 ( إعالن متنوع 12صياغة ) 

اعتماد 
 داخلي

 01/05/22 01/02/22 0 ( تصميم 12تنفيذ ) 

( مواد  6إعداد وصياغة ) 
 لمقاطع الفيديو

0 01/02/22 01/05/22 

 30( مقاطع فيديو  6إنتاج ) 
 ث

0 01/02/22 01/05/22 
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 (  2/5)  التسويقوقاف : تنمية املوارد واألإدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

الحمالت 
 التسويقية

 حملة رمضان

 0 نشر المحتوى

 المالي 01/05/22 01/02/22
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 ةموارد خارجي

حمالت  6تنفيذ عدد 
 تسويقية فعالة

 جهاز جوال

 0 إعداد بلوجر
اعتماد 
 داخلي

 0 إعالن عبر ) سناب شات (
موافقة 
 رسمية

 0 إعالنات المؤثرين

اعتماد 
 داخلي

اجعل لك مع هللا صلة 
 ) االستقطاع (

 0 نشر اإلعالن
 المالي 01/05/22 01/02/22

تحقيق زيادة في 
 إليرادات المستدامةا

زيادة االستقطاعات 
الشهرية بنسبة 

 0 إعالنات المؤثرين 10%

 عشر ذي الحجة

 09/07/22 08/05/22 0 ( إعالن متنوع 4صياغة ) 

 المالي
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

حمالت  6تنفيذ عدد 
 تسويقية فعالة

 09/07/22 08/05/22 0 ( تصاميم 4تنفيذ ) 

( مواد  6إعداد وصياغة ) 
 لمقاطع الفيديو

0 08/05/22 09/07/22 

 09/07/22 08/05/22 0 ث 30( مقاطع فيديو  2إنتاج ) 

 09/07/22 08/05/22 0 نشر المحتوى

 09/07/22 08/05/22 0 إعداد بلوجر

 09/07/22 08/05/22 0 إعالن عبر ) سناب شات (

 09/07/22 08/05/22 0 إعالنات المؤثرين
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 (  3/5)  التسويقتنمية املوارد واألوقاف : إدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

الحمالت 
 التسويقية

 ستون يوما

 0 ( إعالن متنوع 8صياغة ) 

 المالي 31/10/22 01/08/22
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

حمالت  6تنفيذ عدد 
 تسويقية فعالة

 اعتماد
 داخلي

 0 ( تصاميم 8تنفيذ ) 

( مواد  4إعداد وصياغة ) 
 لمقاطع الفيديو

0 

 ( مقاطع  4إنتاج ) 
 ث 30فيديو 

0 

 0 نشر المحتوى
موافقة 
 رسمية

اعتماد  0 إعداد بلوجر
 0 إعالن سناب شات داخلي

 0 إعالنات المؤثرين
موافقة 
 رسمية

 حملة أشعر بالبرد

 0 ( إعالن متنوع 3صياغة ) 

 المالي 31/12/22 01/11/22
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

حمالت  6تنفيذ عدد 
 تسويقية فعالة

اعتماد 
 داخلي

 0 ( تصاميم 3تنفيذ ) 

( مواد  2إعداد وصياغة ) 
 لمقاطع الفيديو

0 

 ( مقاطع  2إنتاج ) 
 ث 30فيديو 

0 

 0 نشر المحتوى
موافقة 
 رسمية

 0 إعداد بلوجر
اعتماد 
 داخلي
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 (  4/5)  التسويقتنمية املوارد واألوقاف : إدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

الحمالت 
 التسويقية

 حملة أشعر بالبرد
 0 إعالن سناب شات

 المالي 31/12/22 01/11/22
الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

حمالت  6تنفيذ عدد 
 تسويقية فعالة

اعتماد 
 ليداخ

 0 إعالنات المؤثرين
موافقة 
 رسمية

 الدعم الحكومي
 وزارة الموارد

رفع المبادرات وفق المجاالت 
 المتاحة

0 
 المالي 31/12/22 01/02/22

توفير نسبة من 
الميزانية العامة من 
عرض  96تقديم  موارد خارجية

لتسويق المشاريع 
على المؤسسات 
المانحة وإدارات 
 عيةالمسئولية االجتما

اعتماد 
 داخلي

 0 2طلب قرض وقف الحياة  بنك التنمية

منصات جمع 
 التبرعات

 منصة إحسان
 28/03/22 01/02/22 0 رفع مشاريع حملة رمضان

 المالي
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

 30/11/22 01/11/22 0 رفع مشروع أشعر بالبرد

 منصة تبرع
 28/20/2022 01/02/22 0 رفع مشاريع حملة رمضان

 المالي
 30/11/22 01/11/22 0 رفع مشروع أشعر بالبرد

 تواصي والمتصدقات

 03/02/22 30/01/22 0 كلمات تعريفية

 يالمال
تحقيق زيادة في 
 اإليرادات المستدامة

زيادة االستقطاعات 
الشهرية بنسبة 

10% 

 مطبوعات

 تصاميم 03/02/22 30/01/22 0 عروض فيديو

 إنتاج مقاطع 10/02/22 06/02/22 2000 مسابقات

 مصروفات 31/01/22 25/01/22 0 بنرات

  31/01/22 25/01/22 0 محتوى
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 (  5/5 ) التسويقتنمية املوارد واألوقاف : ة إدار
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 والمتصدقات

تحقيق زيادة في  المالي 03/02/22 30/01/22 0 لقاء ديوانية سفيرات الخير
 ستدامةاإليرادات الم

زيادة االستقطاعات 
الشهرية بنسبة 

10% 

 

  المالي 20/01/22 16/01/22 0 زيارات ميدانية زيارات ميدانية

 المالي 17/02/22 06/02/22 0 االعداد والتجيهز يد على يد
توفير نسبة من 

الميزانية العامة من 
 موارد خارجية

 300تنفيذ عدد 
منشط للتواصل مع 
 رجال األعمال

 

يارات لمكاتب ز
مكاتب  -المحاميات 

 العقارات النسائية
 مشتروات المالي 18/02/22 06/02/22 0 الزيارات
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 (  1/4الدعوة النسائية : الدعوة وتوعية اجلاليات ) إدارة 
 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن درةمشروع / مبا

 زخات مطر مرافيء الفتيات

 25/08/21 09/08/21 13500 دورات تربوية

 المستفيدون
التعريف باإلسالم 
ونشر مبادئه  

 وتعاليمه

تنفيذ مناشط وبرامج 
 توعوية متنوعة لعدد

 مستفيد 5000

اعتماد 
 داخلي

 24/06/22 24/06/22 25000 مبادرات تطوعية

 برنامج ترفيهي 
 )رحلة البيلسان(

44700 03/03/22 03/03/22 

 مرافيء الفتيات

 رواشن

 30/07/21 07/09/21 6000 دورات

 مطبوعات 30/07/21 07/09/21 0 ورش عمل

 مواصالت 30/07/21 07/09/21 7000 لقاء دعوي

  18/11/21 18/11/21 15000 اليوم المفتوح

  23/06/22 23/05/22 10000 البرنامج األسبوعي

  23/06/22 23/05/22 38000 الحفل الختامي

 كفوف الغيم

 10/09/21 15/08/21 0 ورش عمل
اعتماد 
 داخلي

 تجهيز موقع 10/09/21 15/08/21 5000 لقاءات

 24/07/22 15/09/21 6000 دورات
 تمطبوعا

 تصاميم

  24/07/22 24/07/22 9000 برامج منوعة

  24/07/22 24/07/22 20000 الحفل الختامي
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 (  2/4الدعوة النسائية : الدعوة وتوعية اجلاليات ) إدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل تيجياهلدف االسرتا اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 غراس

 30/06/22 06/09/21 24000 دروس علمية ينابيع الحكمة

 المستفيدون
التعريف باإلسالم 
ونشر مبادئه  

 وتعاليمه

تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000

تصريح 
 نظامي

محاضرات وبرامج 
 السجن

 10/01/22 01/01/22 0 محاضرات
اعتماد 
 داخلي

 30/12/22 01/01/22 6000 برامج ترفيهية
أدوات 
 قرطاسية

محاضرات ودروس 
 المساجد

 100تقديم عدد  30/12/22 01/01/22 0 دروس ومحاضرات
برنامج يستهدف 
 الجمهور بشكل عام

تصريح 
 نظامي

محاضرات ودروس 
 أون الين

 30/12/22 01/01/22 600 دروس ومحاضرات

 ي الطفلناد أزهار الحاضر

 30/12/22 01/01/22 0 اإلعداد والتجهيز

تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000

 مواصالت 25/12/21 01/12/21 10000 البرامج التعليمية والترفيهية

 تصاميم 30/12/22 01/01/22 40000 الحفل الختامي ـ التكريم

كوني كخديجة 
 رضي هللا عنها

 ملتقى الداعيات
 23/05/22 20/05/22 30000 اإلعداد والتجهيز

تصريح 
 نظامي

  13/05/22 20/04/22 50000 الدورات التدريبية

ملتقى األحبة 
 للمتطوعات

 11/08/22 11/08/22 2100 اعداد وتجهيز
 100تقديم عدد 

برنامج يستهدف 
 الجمهور بشكل عام

اعتماد 
 داخلي

 

 
 

  



 

 م2022ـ  2021مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالطائف ـ اخلطة التشغيلية         
 

 34الصفحة    

 
 (  3/4الدعوة النسائية : الدعوة وتوعية اجلاليات ) إدارة 

 
 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن بادرةمشروع / م

كوني كخديجة 
 رضي هللا عنها

ملتقى األحبة 
 للمتطوعات

 01/08/22 20/07/22 6000 تنفيذ

 المستفيدون
التعريف باإلسالم 
ونشر مبادئه  

 وتعاليمه

 100تقديم عدد 
مج يستهدف برنا

 الجمهور بشكل عام

أدوات 
 قرطاسية

 سعادتي في مسؤوليتي

 28/05/22 12/05/22 8000 اعداد وتجهيز
اعتماد 
 داخلي

 رواتمشت 28/03/22 12/06/22 5000 البرنامج التدريبي

  28/03/22 28/03/22 24000 التكريم

المسابقات 
 الموسمية

 روافد
 28/03/22 02/03/22 0 اعداد وتجهيز

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

تصريح 
 19/04/22 02/04/22 010800 التكريمالحفل الختامي ـ  نظامي

المسابقات 
 الموسمية

 طفولة

 13/04/22 15/04/22 0 اعداد وتجهيز
اعتماد 
 داخلي

  08/06/22 15/05/22 3000 تنفيذ

  08/06/22 15/05/22 3000 التكريم

 غيث علمني اإلسالم

 5000 اعداد وتجهيز

06/09/21 30/03/22 
تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000

اعتماد 
 داخلي

 مطبوعات 5000 لقاءات دعوية

 مشتروات 3000 دورات

  02000 التدريب الميداني

  15000 الحفل الختامي

 علمني اإلسالم
الدورة التأسيسية  
 للمسلمة الجديدة

 30/12/22 01/01/22 1000 دروس
اعتماد 
 داخلي

  30/12/22 01/01/22 5000 التكريم
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 35الصفحة    

 
 ( 4/4الدعوة النسائية : الدعوة وتوعية اجلاليات ) إدارة 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 علمني اإلسالم 

 التعريف باإلسالم

 30/12/22 01/01/22 500 لقاءات

 دونالمستفي
التعريف باإلسالم 
ونشر مبادئه  

 وتعاليمه

إيصال المواد 
الدعوية والتعليمية 
 لعدد مليون مستفيد

اعتماد 
 داخلي

 مطبوعات 30/12/22 01/01/22 0 تواصل

  30/12/22 01/01/22 2500 التكريم

محاضرات السجن 
 للجاليات

 100تقديم عدد  30/12/22 01/01/22 0 اعداد وتجهيز
برنامج يستهدف 
 الجمهور بشكل عام

اعتماد 
 داخلي

 30/12/22 01/01/22 0 تنفيذ
سداد 
 مدفوعات

 مشكاة الهداية
إيصال المواد  19/03/22 21/08/21 0 اعداد وتجهيز

ية والتعليمية الدعو
 لعدد مليون مستفيد

تصريح 
 19/03/22 21/08/21 4000 تكريم نظامي

 حفل المسلمات

 01/02/22 08/01/22 0 اعداد وتجهيز

تنفيذ مناشط وبرامج 
توعوية متنوعة لعدد 

 مستفيد 5000

اعتماد 
 داخلي

 تنفيذ

2000 08/01/22 01/02/22 
أجهزة 
 عرض

 مواصالت 01/02/22 08/01/22 1000

 مطبوعات 08/02/22 08/02/22 2000

 تكريم
 ضيافة 15/02/22 10/02/22 2000

 مصروفات 08/02/22 08/02/22 7000
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 (  1/1الدعوة النسائية : علم وبصرية ) إدارة 

 املتطلبات تكتيكيالدف اهل اهلدف االسرتاتيجي اجملال تاريخ االنتهاء تاريخ البدء التكلفة اطـــنش جــامـبرن مشروع / مبادرة

 علم وبصيرة

 دورات تدريبة
دروات تدريبة  5اقامة 

 ومهارات
4000 02/03/22 02/06/22 

 المستفيدون
التعريف باإلسالم 
ونشر مبادئه  

 وتعاليمه

تنفيذ مناشط وبرامج 
لعدد  توعوية متنوعة

 مستفيد 5000

اعتماد 
 داخلي

 دورات علوم شرعية
مواد علوم شرعية  7أقامة 

 مكثفة
4200 02/06/22 02/08/22 

تصريح 
 نظامي

 تطبيق ميداني
تطبيق الداعية على االمر 

 الواقع بالميدان
1000 02/08/22 02/10/22 

أدوات 
 قرطاسية

 ضيافة 30/12/22 02/03/22 2000 قراءة كتب علمية اقرا وحاسب نفسك

 الضيافة
الضيافة خالل اقامة الدورات 
 التدريبة والدورات الشرعية

 مطبوعات 30/12/22 02/03/22 5300

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


