
 

 الخطة التشغيلية

 



 ǫ۲۰۲۲ خطة مجعية الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالقطيف لعام

 تمهيد

  :الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

  :وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي

واألقســـام المنفذة لها والبيانات األخرى مع مؤشـــرات األداء  وهو جدول كلي يتضـــمن أســـماء البرامج هيكل البرامج :  -١
ألهم المعلومات التي ســــــترد في الجداول التالية ويمكن عرضــــــه على اآلخرين وتعليقه في أماكن  الرئيســــــية، وهذ يعد جامعاً 

   .بارزة في الجمعية لالهتداء به، ويمكن استخدامه كذلك في التسويق للبرامج

  .قة تتضمن بيانات البرنامج التعريفيةاامج : وهي بطبطاقة تعريف البرن -٢

الله الموفق لكل خير ورشادو 



 البرامج هيكل :أوال

  
 

 
  

  :هيكل البرامج العام
يعد الهيكل العام للبر امج بمثابة خارطة إجمالية لبرامج الجمعية، ويتم إعداده بعد اكتمال مراحل بناء أدوات الخطة 

   .التنفيذية

 
  :هيكل البرامج البيانات التاليةويتضمن 

 أسماء البرامج 
 المستفيدون 
 القسم المنفذ 
 تكرار التنفيذ 
 تاريخ البدء 
  مكان التنفيذ 
 مؤشرات األداء الرئيسية لبرنامج.  
 تكلفة البرنامج. 



 

 وصف البرامج بطاقات :ثانيا

  
   

  :* بطاقات وصف البرامج
بطاقات وصف البرامج هي أداة إدارية يتم فيها جمع قدر كبير من البيانات األساسية للبرنامج بشكل مختصر في مكان 

  واحد؛ يستفيد منها المدراء التنفيذيون بأكثر من شكل، حيث تستخدم:

   للبرامجفي التخطيط. 
 برنامج في متابعة العمل التشغيلي لكل.  
 كبيانات أولية لعمل الدليل التسويقي لبرامجهم.  
  في االستفادة منها إلعداد تقارير اإلنجاز الدورية.  

 
ها الجمعية وتم فرزها وإعادة مراجعتها من قبل توقد تم تجميع البرامج هنا من خالل عدد من ورش العمل التي نفذ

 .ومات المضمنة فيها قدر اإلمكانمدراء البرامج ألكثر من مرة حرصا على صحة المعل
 



في بيتنا خادمة برنامج :  

  تصحيح المفاهيم الخاطئة حول اإلسالم و تفنيد الشبهات حوله بأسلوب حضاري و علمي  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  لإلسالم و تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم حول اإلسالم و تعليم المسلمات منهن عبارة عن برنامج دعوي يستهدف العمالة المنزلية " العامالت" لتوعيتهن و دعوتهن  فكرة البرنامج

  وجود عدد كبير من الخدم في المحافظة  الخلفية و المبررات
  تعليم العامالت المسلمات تعاليم الدين  األهداف العامة  الجمعية هي الجهة الوحيدة ودعوياً بالمحافظة

  اإلسالمدعوة العامالت غير المسلمات إلى 

  األهداف التنفيذية
 حصر عدد العامالت و جنسياتهن و الديانة -
 توزيع هدايا دعوية لتأليف قلوبهن للدخول لإلسالم -
  ربط المستفيدات ببرامج دعوية مباشرة -

  مؤشرات قياس األداء
 نموذج استبيان حصر العامالت و جنسيتهن و الديانة -
 عينة من الهدايا الدعوية -
  صور للبرامج المنفذة -

  عام كامل  مدة البرنامج  مستفيدة ١٥٠٠٠  عدد المستفيدين  العامالت المنزلية  الفئة المستهدفة

  الخطة الزمنية
  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول

٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

 حصر عدد العامالت و جنسياتهن و الديانة .١
 توزيع هدايا دعوية لتأليف قلوبهن للدخول لإلسالم .٢
  ربط المستفيدات ببرامج دعوية مباشرة .٣

o  ريال ٤٠٠٠يوم :  ٢٤معرض متنقل بين المساجد و المحالت التجارية لمدة  -عمل استبيان 
o  عبر رسائل  –استبيان إلكتروني و النشرة اإللكترونية + ورقيSMS 
o ريال ٥٠٠٠٠ريال =  ٥× هدية لغير المسلمات  ١٠٠٠هدية :  ١٥٠٠٠ 
o  ريال ٥٠٠٠٠ريال =  ١٠× هدية لغير المسلمات  ٥٠٠٠  

  ريال ٧٢٠٠٠شهر =  ١٢× عاملين في الشروح  ٤ريال لـ  ٦٠٠٠ –فلبيني )  –داعيات ( انجليزي  ٣  العاملين مكافأة

  البرنامج موازنةإجمالي 
  ريال ٤٠٠٠المعارض المتنقلة : 

  ريال٢٥٠٠االستبيان والنشر اإللكتروني :
  ريال ٥٠٫٠٠٠هدايا للمسلمات : 

  ريال ٥٠٫٠٠٠هدايا لغير المسلمات : 
  ريال ١٧٨٫٥٠٠ =

 

   



  برنامج : الدعوة عبر األثير
  لإلسالم إيصال رسالة اإلسالم لغير المسلمين و دعوتهم  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  ياتتفسير لبعض اآل عبارة عن محطة فضائية تنشر الدين باللغة التاميلية و الهندية و يتم فيها الدعوة إلى الله عبر شرح أركان اإلسالم و أركان األيمان و  فكرة البرنامج

  الخلفية و المبررات
  نسمة ١٫٧يبلغ عدد سكان شبة القارة الهندية مليار 

ال يستخدمون الشبكة العنكبوتية حسب  %٧٠و  %٦٠يشكل غير المسلمين 
  اإلحصائية

  األهداف العامة
  إيصال رسالة اإلسالم لغير المسلمين عبر اإلذاعة

تصحيح المفاهيم الخاطئة حول اإلسالم و تفنيد الشبهات المختارة حوله و الرد عليها بأسلوب حضاري و 
  علمي

  األهداف التنفيذية
  ساعات يومياً  ٨ساعات إلى  ٦إذاعة عبر األثير تبث إنشاء 

  إعداد المواد الصوتية من محاضرات و دروس
  المواد العلمية المًعدة –التسجيالت الصوتية  –عقد اإلنشاء   مؤشرات قياس األداء

  سنة كاملة  البرنامج مدة  من الناطقين باللغة %٥  عدد المستفيدين  الناطقين باللغة التاميلية و الهندية  الفئة المستهدفة

  الخطة الزمنية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول

٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

o إعداد المواد الصوتية و العلمية و الفواصل  
o " إنشاء إذاعة " حجز تردد  
o  فسح " كم التكلفة الشهرية –" إنشاء  

o إعداد المحتوى + تسجيل صوتي + اإلنتاج 
o  ريال ١٢٠٫٠٠٠  =ريال  ٤٠٠ساعة صوتية / تكلفة الساعة  ٣٠إعداد 
o ريال شامل التسويق ٧٢٫٠٠٠ =(شهر)  ١٢× ريال شهرياً  ٦٫٠٠٠  

  ريال ٥٤٫٠٠٠ =( شهر ) ١٢× ريال للشخص  ١٥٠٠دعاة :  ٣  العاملين مكافأة



  البرنامج موازنةإجمالي 
  ريال ١٢٫٠٠٠
  ريال ٧٢٫٠٠٠
  ريال ٥٤٫٠٠٠

  ريال ٢٤٦٫٠٠٠ =

    



  احسان و دعوةبرنامج : 
  الوصول إلى الجاليات بالمحافظة و دعوتهم و تحصينهم  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  عبارة عن برنامج دعوي يستهدف الجاليات المسلمة في المحافظة كرعايتهم و تحصينهم من األفكار و المفاهيم الخاطئة  فكرة البرنامج

  الخلفية و المبررات
  الجمعية الجهة الوحيدة

  حاجة الجاليات لمن يقف معهم في الجوانب اإلغاثية
  وجود عدد كبير من الجاليات في المحافظة

القيام بالتكافل االجتماعي بين المسلمين عبر عدد من البرامج الدعوية و اإلغاثية مع استثمارها لدعوة غير   األهداف العامة
  المسلمين لمن يعيش مع الجاليات المسلمة

  األهداف التنفيذية

عيادة المرضى من الجاليات بمستشفيات المحافظة و توزيع الهدايا   -
  عليهم

 و توزيعها عليهمكسوة شتوية للجاليات   ١٠٠٠تجهيز   -
  إقامة حملة سقيا و استثماراها دعوياً   -

  صور -عينات من الهدايا  –تقارير  -  مؤشرات قياس األداء

  مستمر  مدة البرنامج  مستفيد ١١٢٠٠  عدد المستفيدين  الجاليات  الفئة المستهدفة

  الخطة الزمنية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول

٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

١  
٢  
٣  

o ريال ٢٠٠٠ =  ١٠× هدية  ٢٠٠ 
o ريال ٥٤٠٠٠= ريال ٤٥× كسوة   ١٠٠٠ 
o  ريال ٥٠٠٠توزيع بـ 
o ريال ٩٠٠ = ريال  ٣٠٠× سيبارات بنزين  ٣   

  ريال ١٨٠٠٠=  ١٢×  ٣× ريال  ٥٠٠  العاملين مكافأة



  البرنامج موازنةإجمالي 
  ريال ٢٠٠٠هدايا عيادة المريض = 

  ريال ٥٤٠٠٠كسوة =   ١٠٠٠
  ريال ٥٩٠٠توزيع الماء 

  ريال ١٨٠٠٠العاملين 
  ريال ٧٠٫٩٠٠ =

 

  

  القافلة الدعويةبرنامج : 
  جولة في السنة ٢٤قافلة +  ١٢تصحيح المفاهيم الخاطئة           الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  برنامج دعوي ميداني يقوم الدعاة من خالله بزيارة الجاليات في أماكن سكنهم و تواجدهم و دعوتهم بالحكمة و الموعظة الحسنة  فكرة البرنامج

  وجود بعض المخالفات بسبب الجهل –كثرة عدد الجاليات   الخلفية و المبررات
  األهداف العامة  الجمعية هي الجهة الوحيدة ودعوياً بالمحافظة

  توعية الجاليات و الوصول في أماكنهم
  نشر تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

  رفع الجهل عن الجاليات في بعض األمور المختلفة بتوعيتهم و نصحهم

  األهداف التنفيذية
 قافلة دعوية خالل العام ١٢ -
 شركة و تجمع سكني للجاليات في المحافظة ٢٠استهداف  -
  التجمعاتحصر الشركات و  -

  مؤشرات قياس األداء
 نماذج حصر التجمع السكني -
 الصور -
  التقارير -

  مستمر أسبوعياً   مدة البرنامج  مستفيد ١٠٠٠  عدد المستفيدين  الجاليات  الفئة المستهدفة

  الخطة الزمنية
  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول

٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

  حصر الشركات و الجاليات
  تنفيذ القافلة الدعوية

  توفير شاشات عرض إلكترونية في الشركات

o  ) ريال ٢٤٠٠ =ريال)  ٢٠٠× زيارة  ١٢زيارات ميدانية و مخاطبة الشركات ألخذ الموافقة و تكريمهم 
o ريال ١٠٠٠دعوية إلكترونية و كتيبات هدية متنوعة و  ١٠٠٠ 
o ريال ٧٠٫٠٠٠ = ١٠× ريال  ٧٠٠٠  

  ريال ٣٦٫٠٠٠=  ١٢×  ١٠٠٠× عادة  ٣  العاملين مكافأة

  ريال ١٠٩٫٤٠٠ =  ريال ٧٠٫٠٠٠شاشات العرض :   ريال ٢٤٠٠الزيارات الميدانية:   البرنامج موازنةإجمالي 



  ريال ٣٦٫٠٠٠مكافئة العاملين :   ريال ١٠٠٠: هدية ١٠٠٠



  برنامج السراج المنير 
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع   الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

حاضرات والندوات ء به ، من خالل المبيان ما ال يسع المسلم جهله من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه بهدف توجيه المجتمع إلى محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جا  فكرة البرنامج
  والدورات التدريبية ألفراد األسرة 

  ـ الجمعية الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة   الخلفية والمبررات
  بيان فضل محبة النبي صلى الله عليه وسلم  ـ

  األهداف العامة
  تعزيز محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المجتمع

  ـ المتابعون لحسابات الجمعية في برنامج التواصل االجتماعي ١  األهداف التنفيذية
  ـ جميع شرائح المجتمع في محافظة القطيف ٣ـ المصلون في المساجد       ٢

  مستفيد من المسابقة الدعوية ٥٠٠٠ـ ٤

  مؤشرات قياس األداء
  التقارير 

  نسخه من المسابقة الدعوية 
عدد     الفئة المستهدفة

  المستفيدين
  ١٥/١١ - ١/١١   أسبوعين   مدة البرنامج  ألف ١٠٠

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                  
  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

  ٤٠٠=  ٨× ٥٠تصميم ونشر اإلعالنات   محاضرات وكلمات في المساجد ٨إقامة عدد 
  ريال٥٥٠الجوائز للمشاركين في التفاعل 

محاضرات وكلمات في  ٨إقامة عدد 
  المساجد

  ٤٠٠=  ٨× ٥٠والنشر التصميم 

 ٥٠٠٠تنفيذ مسابقة دعوية على كتيب ( توزيع 
  نسخة)

  اختيار الكتيب وعمل المسابقة علية 
  ألف ٥٠التكلفة مع المسابقة 

    لوحات  طرق ٣عمل عدد 

      تصميم ونشر اإللكتروني وورقي للبطاقة الدعوية    بطاقة دعوية ١٥نشر عدد 
  ألف  ٢٤=  ١٢× ١٠٠٠× ٢  مكافآت العاملين 

  ريال ٥٠٠٠٠  مسابقة على كتيب   ريال ٥٥٠٠  لوحات الطرق   ريال   ٢٠٠٠   التصاميم والنشر   إجمالي موازنة البرنامج
  ٨٢٫٠٥٠  المجموع  ريال ٢٤٠٠٠  مكافأت العاملين    ريال ٥٥٠  هدايا وجوائز 

  



  برنامج الصدقة برهان 
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع   االستراتيجيالهدف   المستفيدين  المنظور

  برنامج دعوي يهدف إلى حث المسلم على البذل والعطاء وبيان أهمية الصدقة وأثرها في حياة المسلم والمجتمع   فكرة البرنامج
الخلفية 
  والمبررات

  الدعوية الوحيدة في المحافظة  الجهةالجمعية هي ـ  
  ـ الحاجة لتبيان قيم الوطن واإلحسان بين المجتمع 

نشر قيم العطف واإلحسان وبسط المحبة واألخوة بين طبقات   األهداف العامة
  المجتمع 

األهداف 
  التنفيذية

  البطاقات والتعاميم   التقارير   مؤشرات قياس األداء    

ـ المتابعون لحسابات الجمعية في برامج التواصل ١  الفئة المستهدفة
  االجتماعي 

  ـ المصلون في المسجد ٢
  ـ جميع شرائح المجتمع في محافظة القطيف ٣

  عدد المستفيدين 
  ألف مستفيد ١٢٠

  ١٥/٩  أيام  ٥  مدة البرنامج
٢٠/٩  

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                
  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

محاضرات وكلمات حضورية  ٥إقامة عدد 
  في المساجد

  ريال  ٥٠٠= ١٠٠× ٥ـ الطباعة ونشرها 
  ريال ٥٠٠=  ١٠٠×٥ـ جوائز المشاركين 

محاضرات بث مباشر في برامج  ٥إقامة عدد 
  التواصل االجتماعي 

  ريال  ٥٠٠=  ١٠٠×  ٥الطباعة ونشرها 
  ريال  ٥٠٠=  ١٠٠×  ٥جوائز المشاركين 

  ريال  ٥٠٠تنظيم البطاقات ونشرها مع الطباعة   بطاقات دعوية  ٥عدد  نشر
  ريال  ١٥٠٠اعالنات للطرقات جواله 

  دقائق عمل مرئي كل دقيقة منفردة  ١٠  عمل مونتاج عن أثر الصدقة 
  ريال ٥٥٠٠=  ١٠× ٥٥٠

  =  ٤٥٠٠× ١٥٠٠عاملين  ٣  مكافآت العاملين 
  ريال  ٥٥٠٠  العروض المرئية   ريال  ٢٠٠٠  التصاميم والجوائز   إجمالي موازنة البرنامج

  ريال  ١٥٠٠  األعالنات الجواله   ريال  ٥٠٠  البطاقات الدعوية 
  ريال ١٤٠٠٠  المجموع  ريال  ٤٥٠٠  المكافأة 

  

   



  برنامج فريضة السماء
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع   الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

 مباشر والبطائق واللوحات الدعوية والمسابقاتبرنامج دعوي يهدف إلى التذكير بأهمية الصالة ومكانتها في حياتنا من خالل المحاضرات والكلمات والدورات العلمية في المساجد والبث ال  فكرة البرنامج
  اإللكترونية 

  ـ الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة   الخلفية والمبررات
  ـ وجود     فريضة الصالة 

  بيان أهمية الصالة في حياة المسلم   األهداف العامة

التصاميم   التقارير   مؤشرات قياس األداء      األهداف التنفيذية
  والمونتاج 

  ـ المتابعون لحسابات الجمعية في مواقع التواصل االجتماعي ١  الفئة المستهدفة
  ـ المصلون في مساجد وجوامع محافظة القطيف ٢

  ـ جميع شرائح المجتمع في محافظة القطيف ٣

  عدد المستفيدين
  ألف  ١٢٠

  ٥/٥  يوم ٢٥  مدة البرنامج
٣٠/٥  

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

                                
  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

محاضرات وكلمات ودورات  ٢٠ـ إقامة عدد ١
  علمية في المساجد 

  ريال  ٢٠٠٠=  ١٠٠×  ٢٠التصاميم ونشرها 
  ريال ١٥٠٠=  ٧٥× ٢٠جوائز للمشاركين 

  ريال  ١٢٠٠=  ٤٠×  ٣٠التصاميم    ـ إصدار تصاميم كروت ـ لوحات ـ برشورات ٢

مقاطع قصيرة عن أهمية الصالة  ٤تكلفة إعداد   مقاطع مرئية عن أهمية الصالة ٤ـ إنتاج عدد ٣
  ريال  ٤٠٠٠

  ريال  ٢٠٠٠تكلفة النشر اإللكتروني لها 

  ريال  ١٠٠٠٠لوحات الطرق  ٥تصميم    وتركيب لعدد   ـ عمل لوحات الطرق ٤

× ٤عاملين بالبرنامج إعداد ومتابعة واشراف     ٤  مكافآت العاملين   ريال  ٥٠٠والطباعة والنشر  األعداد والمراجعه  ـ إعداد خطبة ٥      
  الف  ١٢أشهر  ٣الف     ١٤=  ١٠٠٠

  ٦٠٠٠  المونتاج والنشر   ١٠٠٠٠  لوحات الطرق  ٤٠٠٠  التصاميم والنشر  إجمالي موازنة البرنامج
  ريال ٣٣٥٠٠  المجموع  ١٢٠٠٠  المكافأت  ١٥٠٠  الجواله

  



  تفسدوا  برنامج وال
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع   الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  هو برنامج توعوي لكافة شرائح المجتمع يهدف إلى تو عيتهم وتبصيرهم بخطورة الفساد واإلفساد بكافة أنواعه   فكرة البرنامج
  ـ الجمعية هي الجهة الدعوية بالمحافظة    الخلفية والمبررات

  ـ بيان خطر الفساد واإلفساد 
الحد من مظاهر الفساد بأنواعه والحفاظ على مكتسبات الوطن   األهداف العامة

  وصيانتها من عبث العابثين 
  التغريدات   التقارير   مؤشرات قياس األداء      األهداف التنفيذية

  ـ المتابعون لحسابات الجمعية في مواقع التواصل االجتماعي ١  الفئة المستهدفة
  ـ المصلون في مساجد وجوامع محافظة القطيف ٢

  ـ جميع شرائح المجتمع في محافظة القطيف ٣

  عدد المستفيدين 
  ألف  ٥٠

  ١٠/٦  أيام  ١٠  مدة البرنامج
٢٠/٦  

  الرابعالربع   الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

      ريال  ٥٠٠=  ١٠٠×  ٥التصاميم ونشرها    محاضرات في المساجد  ٥ـ إقامة عدد ١

      ريال   ٥٠٠=  ١٠٠× ٥التصاميم ونشرها    عدد محاصرات بث مباشر  ٥ـ إقامة ٢

      ريال  ٧٧٠٠التصاميم والطباعة والتركيب    لوحات في الطرق  ٨ـ تنفيذ عدد ٣

 ١٠٠٠=  ١٠٠×  ١٠التصاميم والنشر االلكتروني    بطاقات دعوية هادفة  ١٠ـ نشر عدد ٤
  ريال 

    

  ريال ٣٠٠٠=  ١٠٠٠× عاملين  ٣  مكافآت العاملين 
  ريال ١٥٠٠  الجوائز  ريال    ٢٠٠٠  التصاميم ونشرها  إجمالي موازنة البرنامج

  األف ٣  المكافأت  ريال ٧٧٠٠  لوحات الطرق
  ريال ١٤٢٠٠  اإلجمالي

  

   



  المنير 
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع   الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  برنامج دعوي يهدف إلى تذكير الناس بالمتابعة   فكرة البرنامج
الخلفية 
  والمبررات

حصول المسلم على الغاية التي من فرض الله هذه الشعيرة وهي   األهداف العامة  الجمعية هي الجهه الوحيدة بالمحافظة 
  تقوى الله 

األهداف 
  التنفيذية

  التصاميم   التقارير   مؤشرات قياس األداء    

كامة الناس   ةالمستهدفالفئة 
  والمجتمع 

                  ٢٥/٨  يوم  ٢٠  مدة البرنامج  ألف  ١٥٠عدد المستفيدين 
١٥/٩  

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                
  كيفية الصرف  التنفيذيالهدف 

  ريال  ٢٠٠٠التعميم والنشر للمحاضرات والبطاقات   محاضرة وكلمة حضورية  ٢٥ـ إقامة ١
  ريال  ٥٥٠٠الجوئز للمسابقة   ـ إقامة محاضرات بث مباشر ٢

  ريال ١٥٠٠لوحات الطرق    ـ تنفيذ مسابقة دعوية ٣
    بطاقة الصوم جنة  ٣٠ـ إعداد عدد ٤

    ـ عمل لوحات للصرف ٥
  ريال ٤٥٠٠=  ١٥٠٠× ٣  مكافآت العاملين 

  ريال  ٥٥٠  جوائز المسابقة   ريال  ٢٠٠٠  التصاميم   إجمالي موازنة البرنامج
  ريال  ٤٥٠٠  المكافأت   ريال ١٥٠٠  لوحات الطرق 

  ريال ٨٥٥٠  اإلجمالي
        

  

   



  

  برنامج فتثبتوا 
الهدف   المستفيدين  المنظور

  االستراتيجي
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع 

  وغيرها  االجتماعيوراء االخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل  االنسياقبرنامج توعوي يهدف إلى التحذير من نشر الشائعات ومن التأكد من صمتها والتحذير من   فكرة البرنامج
الخلفية 
  والمبررات

  الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالحافظة 
  وجود عدد من الشائعات وفعال من ينشرها 

   عالمجتمنشر الطمأنينة والسكينة بين أفراد   األهداف العامة

األهداف 
  التنفيذية

  التصاميم   التقارير   مؤشرات قياس األداء    

  شرائح المجتمع   الفئة المستهدفة
   االجتماعيالتواصل 

  شعبان  ١٤/٨  أيام  ٧  مدة البرنامج  ألف ١٢٠عدد المستفيدين 

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                
  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

  ريال  ٩٠٠= ١٠٠×  ٩التصاميم والنشر للمحاضرات   محاضرات وندوات في  ٥ـ إقامة عدد  ١
  ريال  ٨٠٠=  ١٠٠× ٨التصاميم للبطاقات ونشرها   مباشر  بثمحاضرات ـ إقامة عدد من ٢

  االلف  ١٠األعداد والتصميم والنشر للرسالة النصية   بطاقات توعوية  ٨ـ طباعة ونشر ٣
  ريال  ١٨٠٠الجولة   ألف  ١٠٠ـ ارسال رسالة نصية ٤

  ريال ٣٠٠٠=  ١٠٠٠×  ٣  مكافآت العاملين 
  االف ١٠   شراء الرسائل عبر االنترنيت   ريال  ١٧٠٠  التصميم والنشر   إجمالي موازنة البرنامج

  االف ريال  ٣  الملفات   ريال ١٨٠٠  الجوائز 
  ريال ١٦٥٠٠  المجموع

 

  



  برنامج حق الله 
الهدف   المستفيدين  المنظور

  االستراتيجي
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد وتوعية المجتمع

  برنامج دعوي يهدف إلى معرفة المسلم بحق خالقه ومواله وتعظيم شعاره والوقوف عند حدوده  فكرة البرنامج
الخلفية 

  والمبررات
  الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة 

  وجود بعض المخالفات والمخالفات 
التعريف بحقوق الله تعالى وتعظيم شعائره والحد من مظاهر   األهداف العامة

  اإللحاد
األهداف 
  التنفيذية

  اإلعالنات والتصاميم  التقارير  مؤشرات قياس األداء    

  لحسابات الجمعية في مواقع التواصل االجتماعيالمتابعون -١  الفئة المستهدفة
  المصلون في مساجد وجوامع محافظة القطيف-٢
  جميع شرائح المجتمع في محافظة القطيف-٣

  عدد المستفيدين
  

  ألف مستفيد ٥٠

  محرم ١  يوم ١٥  مدة البرنامج
  محرم ١٥

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي
  ريال ٣٠٠=    ١٠×٣٠تصميم اإلعالنات    محاضرات وكلمات حضورية في المساجد ١٠/ إقامة عدد ١

  ريال ٥٥٠ريال   =  ٥٥× جوائز ١٠
 ريال ٨٥٠

محاضرات بث مباشر (التواصل  ٥/ إقامة عدد ٢
  االجتماعي )

  ريال ١٥٠=       ٥×٣٠تصميم اإلعالنات  
  ريال ٥٠٠نشر تسويقي للمحاضرات  =   

 ريال ٦٥٠
  ريال  ٥٠٠٠مقطع قصير =  ٢٠إنتاج وتصميم    مقطعًا مرئياً عن عظمة الله  ٢٠/ إنتاج ونشر ٣

  ريال ٥٠٠نشر عبر اليوتيوب   =  
 ريال ٥٥٠٠

  ريال ٤٥٠=  ١٥×٣٠تصميم محتوى    بطاقة دعوية (كل يوم بطاقة ) ١٥/ نشر عدد ٤
  ريال    ٤٥٠    

لوحات طرق      ٣التصميم واإلعداد لعدد   لوحات طرق ٣/إعداد وتنفيذ ٥
  ريال ٢١٠٠

    

  عاملين في الحملة ٤آالف    ٦  مكافآت العاملين 
                                ريال  ١٥٫٥٠٠                                                     إجمالي موازنة البرنامج

  



 

حدثات األمور برنامج
ُ
 م

    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد وتوعية المجتمع  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور
  ما يضادها من أهواء وبدع ومخالفات وتحّزببرنامج دعوي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التمَسك بالنهج اإلسالمي الصحيح والسنة النبوية المطهرة ونبذ   فكرة البرنامج

الخلفية 
  والمبررات

  الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة 
  وجود بعض المخالفات والمخالفات

  الحصول على األمن التام في الدنيا واآلخرة  األهداف العامة

األهداف 
  التنفيذية

 محاضرات بث مباشر ٥إقامة  -٢محاضرات وكلمة في المساجد   ١٠إقامة عدد -١
  بطاقة دعوية ٢٠نشر عدد  -٤لوحات في الطرق   ٣تنفيذ عدد -٣

  التصاميم لإلعالنات و  التقارير  مؤشرات قياس األداء

  
  

الفئة 
  المستهدفة

  / المتابعون لحسابات الجمعية في برامج التواصل االجتماعي . ١
  / المصلون في المساجد٢ 

  المحافظة/ جميع شرائح المجتمع في ٣

  عدد المستفيدين
  

ألف  ٣٠
  مستفيد

    
  مدة البرنامج         

  
  أيام ١٠

  
  ذي الحّجة ١٠
  ذي الحّجة ٣٠

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

   كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي
محاضرات وكلمات في  ١٠إقامة عدد 
  المساجد

 ريال ١٠٠٠لكل محاضرة =  ١٠٠توزيع هدايا لكل كلمة أو محاضرة  
  ريال ٢٠٠ريال = ٢٠ ×إعالنات  ١٠تصاميم اإلعالنات  

محاضرات عن  ٥إقامة عدد 
  البث المباشر

 ريال ١٠٠ريال  = ٢٠ ×إعالنات  ٥تصاميم اإلعالنات 
 ريال ٥٠٠ريال   = ١٠٠هدايا " هدية لكل محاضرة " بـ  ٥

  ريال ٣٠٠نشر اإلعالنات نشر مدفوع =
 ريال ٤٠٠ريال  = ٢٠×بطاقة ٢٠التصميم   بطاقة دعوية  ٢٠نشر عدد   ريال ٧٧٠٠بنرات كبيرة لوحات الطرق بالمحافظة  = ٨تصميم وطباعة عدد   لوحات في الطرق ٨تنفيذ عدد 

  ريال ١٠٠٠نسخة = ٢٠٠٠بطاقات  ١٠طباعة 

      =ريال لثالثة في فريق العمل  ٣٠٠٠  مكافآت العاملين 
  ريال ١٤٢٠٠  إجمالي موازنة البرنامج

  
   



 سفينة األسرة برنامج
الهدف   المستفيدين  المنظور

  االستراتيجي
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد وتوعية المجتمع

  وعة ووسائل متعددةإلى رعاية أفراد األسرة وحفظ أفكارهم وتهذيب السلوكيات الخاطئة وتعزيز األفكار والقيم والسلوكيات النبيلة من خالل مناشط دعوية متنبرنامج توعوي يهدف   فكرة البرنامج
الخلفية 

  والمبررات
 الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة

  تعزيز قيم المجتمع اإليجابية ومعالجة السلبية منها  
  رعاية األسرة كونها اللبنة والنواة األولى للمجتمع  األهداف العامة

األهداف 
  التنفيذية

محاضرات عن طريق البث  ٦إقامة  -٢.    محاضرات وندوة أسرية في المساجد  ١١إقامة عدد 
  المباشر 

  هادفةبطاقة دعوية  ١٥نشر عدد  -٤                    دورات ٣إقامة دورات تدريبية عد  -٣
تنفيذ برنامج للجاليات ( في بيتنا خادمة )                                                                       -٥

  التصاميم واإلعالنات  التقارير  مؤشرات قياس األداء

الفئة 
  المستهدفة

  / المتابعون لحسابات الجمعية في برامج التواصل االجتماعي ١
  المساجد/ المصلون في ٢
  / جميع شرائح المجتمع في المحافظة٣

  عدد المستفيدين
  نساء ورجال ألف ٣٠

  شوال ١٥  أسبوعين  مدة البرنامج
  شوال ٣٠

 الخطة الزمنية
  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول

٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي
محاضرة وندوة أسرية في  ١١إقامة عدد 
  المساجد

  ريال ١٤٣٠ريال   =  ١١٠٠للجائزة = ١٠٠ريال     / جوائز  ٣٣٠= ١١×٣٠تصاميم اإلعالنات  

  ريال                                         ٧٨٠ريال     =    ٦٠٠ريال   /  جوائز للمحاضرات  ١٨٠  ٦×٣٠تصاميم اإلعالنات     محاضرات عن طريق البث المباشر ٦إقامة عدد 
 ريال    ٣٠٠ × ٢٠ريال /  تصميم العبارات     ٤٥٠عبارة = ١٥ ×ريال  ٣٠تكلفة إعداد محتوى   بطاقة دعوية هادفة ١٥نشر عدد 

  ريال ١٥٤٠بطاقات ونشرها =  ١٠طباعة عدد 
  مستفيد ) ٣٠ريال / ( شاملة إصدار الشهادات المعتمدة لـ  ٦٠٠٠دورات = ٣ تكلفة الحقائب التدريبية والمدربين  لـ  دورات تدريبية  ٣إقامة عدد 

  ريال                                                ١٥٠= ١٠٠٠٠ ×ريال  ١٥عامل وإعداد هدية لكل واحدة حسب لغته    ٥٠٠٠خادمة منزلية و ٥٠٠٠حصر عدد   تنفيذ برنامج للجاليات (في بيتنا خادمة )
  ريال ألربعة عاملين في الحملة  ٦٠٠٠  مكافآت العاملين 



  ريال ٣١٥٠٠=    ٦٠٠ريال +  ٢٥٥٠٠                               إجمالي موازنة البرنامج
  

   



 اآلل واألصحاب محبة وقرابة برنامج
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد وتوعية المجتمع  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

ن األفكار ت والدروس والوسائل الدعوية تحصينا للمجتمع مبرنامج دعوي يهدف إلى بيان العالقة والمحبة والتصاهر بين اآلل واألصحاب ، وبيان مكانتهم ورعايتهم للدين من خالل الكلمات والمحاضرا  فكرة البرنامج
  والسلوكيات

الخلفية 
  والمبررات

 بالمحافظة.الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة 
  وجود مخالفات المستمرة في هذا الباب.

األهداف 
  العامة

تعزيز محبة اآلل واألصحاب في نفوس أفراد المجتمع من خالل 
  بيان نسبة القرابة والمصاهرة والمحبة بينهم حفظًا للدين

األهداف 
  التنفيذية

 محاضرات وكلمات حضورية في المساجد. ٨إقامة عدد  )١
 وكلمات بث مباشر (التواصل االجتماعي).محاضرات  ٨إقامة عدد  )٢
 أيام عبر منصة تويتر. ١٠تنفيذ مسابقة دعوية يومية لمدة  )٣

  ألف كرت دعوي. ٥٠طباعة وتوزيع 

مؤشرات 
  قياس األداء

  المطبوعات  التقارير والصور 

  المتابعون لحسابات الجمعية في برامج التواصل االجتماعي.  )١  الفئة المستهدفة
 د.المصلون في المساج )٢

  جميع شرائح المجتمع في المحافظة.

عدد 
  المستفيدين

  يوم ١٥  مدة البرنامج  
  صفر ١

  صفر ١٥

  

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  

                                                                                                
  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي

محاضرات وكلمات  ٨إقامة عدد 
  حضورية في المساجد

  ريال  ٤٠٠=٨×٥٠تصميم اإلعالنات ونشرها   
 ريال ٨٠٠=٨×١٠٠جوائز للحضور

محاضرات وكلمات بث مباشر (التواصل  ٨إقامة عدد 
  االجتماعي)

  ريال ٤٠٠=٨×٥٠تصميم اإلعالنات ونشرها
 ريال ٨٠٠=٨×١٠٠جوائز وأسئلة أثناء البث

تنفيذ مسابقة دعوية يومية لمدة 
  أيام عبر منصة تويتر ١٠

  ريال ٥٥٠٠=١٠×٥٥٠جوائز يومية
 ريال ١١٠٠تصاميم األسئلة والتسويق للمسابقة

 ريال ٤٠٠= ١٠×٤٠إعداد محتوى وتصميم   ألف كرت دعوي ٥٠طباعة وتوزيع 
 ريال ١٦٠٠ألف كرت  ٥٠طباعة 

  عاملين في البرنامج ٤ريال مكافأة لـ  ٦٠٠٠  مكافآت العاملين 
  ريال ١٧٠٠٠=٦٠٠٠+١١٠٠٠                                              إجمالي موازنة البرنامج

  

   



 خير القرون برنامج
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد وتوعية المجتمع  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

  برامج دعوية متعددة وبوسائل متنوعة التعريف بسيرة صحابة النبي صل الله عليه وسلم . والتذكير بفضلهم وتعزيز محبتهم وأهمية اإلقتداء بهم . وواجب المسلم نحوهم ،من خالل  فكرة البرنامج
الخلفية 

  والمبررات
 .الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة

  .وجود جهل لدى بعض أفراد المجتمع بسيرة صحابة الرسول
األهداف 

  العامة
التعريف بسيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبيان تضحياتهم في 

  .سبيل نشر الدين وحفظة
األهداف 
  التنفيذية

 .حضورية في المساجد محاضرات وكلمات ٨إقامة عدد 
 .محاضرات وكلمات بث مباشر (التواصل االجتماعي) ٨إقامة عدد 

 .أيام عبر منصة تويتر ١٠تنفيذ مسابقة دعوية يومية لمدة 
 .بطاقة دعوية ( كل يوم بطاقة ) ١٥نشر عدد 

  .شخص ١٠٠٠٠٠إرسال رسالة نصية ( محتوى دعوي ) لعدد 

مؤشرات قياس 
  األداء

  

  ./ المتابعون لحسابات الجمعية في برامج التواصل االجتماعي ١  ةالمستهدفالفئة 
  ./ المصلون في المساجد٢
  ./ جميع شرائح المجتمع في المحافظة٣

عدد 
  المستفيدين

ألف  ١٢٠
  مستفيد

  ربيع األول ١٥  -  ربيع األول ٠١ -    يوم ١٥  مدة البرنامج
  
  

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي
محاضرات وكلمات  ٨إقامة عدد 

  حضورية في المساجد

 ريال ٤٠٠=٨×٥٠إعداد التصاميم ونشرها   
  ريال ٨٠٠جوائز ٨توزيع عدد 

محاضرات وكلمات بث مباشر (التواصل  ٨إقامة عدد 
  االجتماعي)

 ريال ٤٠٠=٨×٥٠إعداد التصاميم ونشرها 
  ريال ٤٠٠= ١٠٠×٤الجوائز اليومية

 ١٠تنفيذ مسابقة دعوية يومية لمدة 
  أيام عبر منصة تويتر

  ريال   ٥٠٠تصاميم للمسابقة  
  ريال ٤٥٠٠=أيام ١٠×٤٥٠ جوائز للمشاركين

 ريال  ٩٥٠=١٥×٧بطاقة  ١٥إعداد تصميم عدد   بطاقة دعوية ( كل يوم بطاقة ) ١٥نشر عدد 
  ريال  ٨٥٠=نسخة  ٢٠٠بطاقات ٦طباعة 

إرسال رسالة نصية ( محتوى دعوي 
  شخص ١٠٠٠٠٠) لعدد 

 ريال١٥٠٠رسالة توعوية  ١٥إعداد محتوى
  ريال  ١٨٥٠٠ ألف رسالة ٢٥٠شراء عدد 

    

  عاملين على البرنامج ٤ريال مكافأة لـ  ٦٠٠٠  مكافآت العاملين 
  ريال ٣٤٨٠٠= ٢٨٨٠٠+٦٠٠٠    البرنامجإجمالي موازنة 

  



 حماية برنامج
    رقم البطاقة  تفعيل دور المسجد وتوعية المجتمع  الهدف االستراتيجي  المستفيدين  المنظور

    فكرة البرنامج
الخلفية 

  والمبررات
 الجمعية هي الجهة الدعوية الوحيدة بالمحافظة

  
  فكريًا وسلوكياً الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع   األهداف العامة

األهداف 
  التنفيذية

 محاضرات وكلمات دعوية في المساجد والمدارس ٢٠إقامة عدد  )١
 إقامة معرض متنقل في الدوائر الحكومية واألماكن العامة )٢
 بنر رول آب ٣٠إقامة معرض متنقل في المدارس والمساجد  )٣
 لوحات مداخل المدن بتصاميم إرشادية ٨تجهيز عدد  )٤
  الحملة في تويتر تفعيل هاشتاق )٥

خطابات التواصل مع الجهات   التقارير المصورة  مؤشرات قياس األداء
  الرسمية

  / المتابعون لحسابات الجمعية في برامج التواصل االجتماعي ١  الفئة المستهدفة
  / المصلون في المساجد٢
  / جميع شرائح المجتمع في المحافظة٣

عدد 
  المستفيدين

  جمادى األولى ٥  مدة البرنامج  ألف ١٠٠
  جمادى األولى ٣٠

  

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني  الربع األول  الخطة الزمنية
٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  ٣  ٢  ١  
                                                                                                

  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي  كيفية الصرف  الهدف التنفيذي
محاضرات  ٢٠إقامة عدد 

وكلمات دعوية في المساجد 
  والمدارس

 ١٠٠٠=٢٠×٥٠وجوائزها  اوإعالناتهتنسيق المحاضرات 
 ريال

  ريال ١١٠٠الجوائز 

 ريال١٠٠٠٠تكلفة تجهيز معرض مصغر  إقامة معرض متنقل في الدوائر الحكومية واألماكن العامة
  ريال  ٥٠٠٠=٥×١٠٠٠مواقع  ٥تكلفة إقامتة في 

إقامة معرض متنقل في المدارس 
  بنر رول آب ٣٠والمساجد 

لوحات في  ٨إعداد محتوى وتصميمه وتركيب اللوحات   المدن بتصاميم إرشادية لوحات مداخل ٨تجهيز عدد   
  ريال ٧٧٠٠ الطرق الرئيسية

  ريال ١٠٠٠ النشر اإللكتروني وترويج عدد من التغريدات والتصاميم الخاصة للوحات الطرق والمعروضة عبر تويتر  تفعيل هاشتاق الحملة في تويتر

  ألف ريال ٣٦= ١٢×٣٠٠٠أشخاص   ٣  مكافآت العاملين 
  ريال ٦١٨٠٠    إجمالي موازنة البرنامج
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