
 خطة عام

لجمعية الدعوة واإلرشـــاد 
بالخبر  الجاليـــات  وتوعيـــة 

( هداية )

الموازنة المرصودة

المص�وف
7.646.510

6.784.260

١٤٤٠ هـ
88.25%
نسبة اإلنجاز

الموازنة المرصودة

المص�وف
5.496.424

5.189.208

١٤٤١ هـ
94.41%
نسبة اإلنجاز

المي�انية
خالل األعوام

الماضية 

النسبة تأ�رت 
ن�وًال وصعوًدا 

بسب�ين :-

جائحة كورونا  تسببت في تقليص المصروفات

زيادة 6 أشهر على السنة المالية الهجرية العتماد الموازنة 
بالتاريخ الميالدي .
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إدارة الدعوة

740,943

القسم النسائي

846,780

مكتب المد�ر العام

401,482

إدارة التسو�ق واإلعالم

1,517,014
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إدارة الجودة
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28%

25%

7%

14%

12%

12%

2%

إدارة الجاليات

1,670,324
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إدارة الشؤون المالية واإلدا��ة

694,499
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ال�وا�ب االساسية 
مع متمما�ها

 501,120   

1

التأمينات االجتماعية
 26,376    

4

تذاكر السفر

3,800

2

التأمين الطبي

25,500

3

رسوم اإلقامات 
والتأشي�ات

41,068

7

إيجار العقا�ات

49,500

5

ها�ف وكهرباء 
وا�ترنت وب��د

5,900

6

قرطاسيات 
ومستلزمات المكا�ب

1,500

10

اشتركات في 
المواقع الحكومية

5,200

8

مص�وفات الصيانة
4,000

9

مص�وفات 
السيا�ات 
2,885

13

لـ11

الضيافة

2,000

11

عموالت بنكية
6,000

12
بنك

أ�عاب محاس�ية
13,650

15

مصا��ف أخرى
3,500

16

مصا��ف التقنية

2,500

14

اجتماعات المجلس
5,000

1

تد��ب وتطو�ر
10,000

3

المصا��ف التشغيلية
366,482

5

��ا�ات ميدانية
10,000

2

مص�وفات أخرى
10,000

4

المحاض�ات
إقامة محاض�ات تالمس واقع المجتمع و تعالج 

األخطاء الشرعية و�نشر العلم النافع

رجال و نساء

• نشر العلم النافع
• تأصيل عقيدة الوالء والبراء لكافة 

شرائح المجتمع

• نشر العلم النافع
• تأصيل عقيدة الوالء والبراء 

لكافة شرائح المجتمع

عامةخاصة

1

استفادة
ما ال يقل عن

30.000 شخص

25,000

كلمات المساجد
برنامج يخاطب جماعة المسجد عبر داعية مؤهل 

شرعيًا ومص�ح له وذلك لتحفيز القيم الحسنة 
في المجتمع وغرس العقيدة واألخالق وحسن 

التعامل وتحتوي على قيمة متغيرة شه��ًا.

جماعة المسجد ( رجال / شباب / طالب حلقات التحفيظ )

• تفعيل دور المسجد
• معالجة االخطاء الشرعية في 

المجتمع
• تغطية أكبر قدر من مساجد 

وجوامع الخبر 

• تنمية الوازع الديني من خالل 
المواعظ القصيرة

• تعزيز القيم واالخالق الحميدة
• معالجة االخطاء السلوكية 

عامةخاصة

2

تفعيل 
دور 

االئمة

10,000

الدو�ات الشرعية
مجموعة من الب�امج تعتني بش�ح المتون في 

منهجية واضحة، وتخصيص مواضيع لفئة معينة، 
وإقامة مسابقة في حفظ المتون، واالستفادة 

من دعاة مدينتنا في �وم محدد من كل شهر.

عام (رجال - نساء)

•  قراءة وحفظ وفهم المتن كامال. 
• استهداف فئة معينة لمعرفة األحكام 

الخاص بهم معرفة األحكام العقدية 
والفقهية والحديثية

• تنشيط همم الدعاة في مدينتنا 
وتعريف المجتمع بهم

•  إقامة منهج مثالي لطالب العلم 
الشرعي مشتمًال على أساسيات 

العلم وأصوله الضرورية
•  تهيئة الجو العلمي التربوي 

المناسب للطالب, وشحذ الهمم في 
نفوسهم 

• توثيق العالقة بين طالب العلم 
وبين العلماء والمتخصصين في 

مختلف العلوم.

عامةخاصة

2

30,000

وسائل مق�وءة
يتم إعداد مواد دعوية مق�وءة (مطويات 

وبرشو�ات وك�وت) دعوًة إلى اهلل وغرسًا 
للقيم اإلسالمية في المجتمع وايضاحًا لألحكام 

الشرعية ويتم تو��عها إما مطبوعة أو بوسائل 
التواصل الحديث

عام

• تحقيق هدف المكتب الدعوي من 
موضوع المادة (برشور، كرت، 

مطوية)

• تسهيل وصول الفكرة والمعلومة

• الدعوة إلى الله
• اإلسهام في توعية المجتمع 

وتربيته على الخير
• نشر العلم  والثقافة الشرعية 

• زرع القيم اإلسالمية لدى أفراد 
المجتمع من خالل العبارات 

القصيرة الجذابة

عامةخاصة

3

3،000

د�وانية الصحبة

إقامة لقاءات �ومية أسبوعية للشباب لتوفير 
�يئة مناسبة لهم بعد هدايتهم وإقامة ب�امج 

دعوية واجتماعية وترفيهية لهم و إقامة رحلة 
دعوية للعمرة

الشباب

• تكوين صحبة صالحة للشباب
•  نشر العلم النافع عن طريق دروس 

وكلمات في اللقاءات
•  إعداد دعاة وتدريبهم 

 

• نشر الوعي الديني بين الشباب 
المهتدي

• ربط الشباب المهتدي بالمكتب
• تعزيز األخالق لدى الشباب

عامةخاصة

3

25,000

المصلى المتنقل

سيارة تحوي مستلزمات مصلى متنقل مجهز 
بفرش + ميكرفون + سماعات + امب��فا�ر + 

خ�ان وصنا�ير ماء) وذلك إلقامة صالتي المغرب 
والعشاء في مواقع التجمعات مع تقديم كلمة 
دعوية بعد كل صالة باإلضافة للمصليات الثابتة

�واد الشاطئ

• إقامة شعيرة صالة الجماعة في 
وقتها

• شغل أوقات الُمتنزهين بالمباح
• استهداف المجتمع بالدعوة إلى 

الله في مواقع تجمعاتهم

• نشر الوعي الديني بين زوار 
الشواطئ

• إقامة الصالة على وقتها
• ربط زوار الشواطئ بالمكتب

عامةخاصة

3

24,000

المعارض المتنقلة

إقامة معرض متنقل في المدارس والجوامع 
والمجمعات واألماكن العامة يعالج قيم سل�يه 

و�رغب بقيم ايجا�ية

رجال – نساء – شباب – طالب – طالبات

•  إقامة عدد 20 معرض خالل العام 
•  إقامة عدد 20 مسابقة مصاحبة 

للمعارض

•  نشر الوعي الديني واالجتماعي 
بالمجتمع

•  معالجة السلوكيات الخاطئة

عامةخاصة

3

30,000

برنامج الحي

هي مسابقة عن قيم معينة نرغب في إب�ازها 
وتع��ز ما هو إيجابي وتصحيح ما هو سلبي 
وتختلف القيم �إختالف أحياء محافظة الخبر 

وتكون في إطار دعوي واجتماعي وتستهدف 
أغلب أف�اد األسرة.

رجال ونساء وشباب

•  نشر العلم النافع
•  تهذيب األخالق وزرع القيم

•  استفادة عدد 5000 شخص

• المحافظة على الفطرة ببرامج 
نوعية.

عامةخاصة

3

استفادة
ما ال يقل عن

5,000 شخص

15,000

 المسابقات الرمضانية 

 مسابقات متنوعة في الكتاب والسنة عن 
ط��ق وسائل التواصل االجتماعي 

عام

•  التعريف بالجمعية من خالل 
مواقع التواصل 

• نشر العقيدة الصحيحة
• التذكير بالله و اإلكثار من قراءة 

القران و الحديث

عامةخاصة

3

25,000

المقهى الشبابي

هي دو�ات تعليمية تقام لفئات معينة من 
الشباب بهدف تطو�ر جانب مهاري لد�هم

الشباب

•  إقامة ما ال يقل عن 5 دورات

• استفادة ما ال يقل عن عدد 500 
شاب

• الحفاظ على أوقات أبناء الوطن 
واكسابهم مهارات وخبرات

عامةخاصة

3

استفادة
ما ال يقل عن

30.000 شخص

15,000

العمرة و��ارة المدينة

تس�ير رحالت الى مكة و المدينة ألداء نسك 
العمرة , �تخللها اقامة كلمات وعظيه و ب�امج 

ثقافية

الشباب

• نشر العقيدة الصحيحة
• تعليم الشباب اداء المناسك

• اقامة كلمات دعوية بالطريق 
• توزيع المواد الدعوية

عامةخاصة

3

22,000

د�وانية أجيال
برنامج تربوي يستهدف طالب الم�احل الد�اسية 
من أبناء المجتمع بب�امج تربوية هادفة لالرتقاء 

بمستواهم التربوي والحفاظ عليهم من األفكار 
الهدامة .ويستهدف في مرحلته األولى أبناء 

العاملين في القطاع الخيري والدعوي .

طالب الم�احل الد�اسية

• الدعوة إلى الله من خالل برامج 
شبابية تناسب الفئات المستهدفة . 
•  اكتشاف المواهب لدى الشباب
•  تطوير الشباب من خالل الدورات 

• نشر الثقافة والوعي الديني بين 
الطالب

• مساعدة األسرة على التربية 
السليمة لهم

• رفع مستوى الوعي الفكري 
لدى الشباب

عامةخاصة

3

100,000

وسائل مرئية
إ�تاج ع�وض مرئية من عدة مقاطع منتقاه من 
مواد المكتب وخارجه ، يط�ح موضوع معين ، 

وتكون معدة فنيا من قبل متخصصين

عام

• الدعوة إلى الله• توعية المجتمع لقضايا معينة
• نشر العلم والثقافة االسالمية

• نشر الثقافة اإلسالمية
• الوعظ والتربية واإلرشاد

عامةخاصة

4

15،000

الهدايا الدعوية
عبارة عن مجموعة دعوية تحتوي على بعض 
المواد التي يحتاجها المستهدف كل حسب 

نوعه ( األسر والمرضى والشباب وبعض 
الجهات)

عام

• الدعوة إلى الله• نشر سنة من سنن الرسول.
• نشر العلم الشرعي
• إحياء سنة التهادي

• ربط المستفيدين بالمكتب

عامةخاصة

5

10،000

قسم ب�امج المساجد

قسم الوسائل الدعوية

قسم الب�امج الشبا�ية

قسم الب�امج النوعية

مكتب المد�ر العام

401,482 2
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إدارة الدعوة

740,943

إدارة الشؤون المالية واإلدا��ة

694,499
8
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الب�امج 
الميدانية

برنامج دعوي يستهدف 
الجاليات في اماكن تواجدهم 

( شركات - مستشفيات - 
السيارة الدعوية - دعوة ورحمة  

- القافلة الدعوية )

• نشر الدين االسالمي.
• ربط الدعاة بأماكن سكن العمالة لزيارتهم 

واستقبالهم.
• دعوة غير المسلمين إلى اإلسالم بطريقة 

محبية للنفس.
• توزيع المواد الدعوية.

• تفعيل الوسائل الحديثة في الدعوة إلى الله.

45،700

اطفال 
الجاليات

لقاء ترفيهي ألطفال الجاليات 
يتخلله مسابقات عامة وب�امج 

ترفيهية

• االهتمام بأطفال الجاليات
• زرع محبة القران الكريم والعبادة في قلوب 

االطفال
• مشاركة االهالي في برامج المكتب االخرى

• تعليم االطفال السنة النبوية وزرع محبة 
الرسول في قلوبهم

5،000

د�وانية 
المتعاونين

اجتماع خاص بالمتعاونين يتم 
فيه مناقشة الب�امج الخاصة 

بالجاليات

• ربط المتعاونين بالمكتب واالستفادة منهم 
في تطوير البرامج

• التجهيز المبكر للبرامج
• االستفادة من المتعاونين للتنسيق مع 

شركاتهم في عمل برامج الجاليات 

6,000

ب�امج 
المناسبات

اقامة محاض�ات وب�امج في 
المناسبات الدينية مثل افطار �وم 
عرفة وعاشو�اء لتذكير الجاليات 

بفضل هذه االيام واجر صيامها وايضا 
اقامة محاض�ات وتو��ع منشو�ات 

في التحذ�ر عن االعياد البدعية 
المنتشرة �ين الجاليات

• كسب اجر االفطار
• تعريف الجاليات بفضل هذه األعمال 

• التعاون على البر والتقوى
• التحذير من البدع والخرافات

• نشر السنة واالقتداء بالرسول عليه الصالة 
والسالم

• جميع الجاليات

 10،000

معارض 
متنقلة

إقامة معارض بعنوان 
السعودية وسماحة اإلسالم 

عن المملكة وسماحة اإلسالم 
في المجمعات التجا��ة 

( ال�اشد والرحمانية و العيسى )

• تحفيز فئات المجتمع للدعوة الى الله 
• توزيع المواد الدعوية على الزوار من غير 

المسلمين
• فتح المجال للمكتب للدخول الى اماكن 

تجمع الجاليات
• فرصة إعالمية جيدة للمكتب

• تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم 
• جميع الجاليات

30،000

الوسائل 
الدعوية

طباعة الكتب للتع��ف باإلسالم 
والكتب الخاصة بتوعية المسلمين و 

تو��ع االستناد الدعوي بالمحالت 
التجا��ة لدعوة غير المسلمين بالك�وت 

االلكت�ونية وتو��ع حق�بة على 
المسلمين الجدد تحتوي على وسائل 

تف�يده في الثبات على الد�ن

• نشر العقيدة الصحيحة
• تفقيه العامة بأمور دينهم

• التحذير من المخالفات الشرعية
• التحذير من الممارسات الخاطئة

• نشر مكارم االخالق
• التحذير من البدع المنتشرة

فلبيني - سريالنكي - تاميلي - نيبالي - اوردو 
- بنغالي - كيرال – اثيوبي

40,000

تعليم 
الطهارة 

برنامج عملي لتعليم الجاليات 
صفة وضوء وصالة النبي عليه 

الصالة والسالم وذلك 
باستهداف المساجد التي 
يصلي بها اكبر عدد من 

الجاليات بمدينة الخبر

• نشر السنة النبوية بين الجاليات
• تعليم الجاليات صفة وضوء وصالة رسول 

الله

فلبيني - سريالنكي - تاميلي - نيبالي - اوردو 
- بنغالي - كيرال – اثيوبي

6،000

إدارة 
الجاليات

1,670,324

أولم�ياد 
هداية

اقامة برنامج ��اضي (ك��كت  
والطائرة و�وم السلة ال��اضي في 
نادي القادسية) و �تخللها برنامج 

دعوي لهم و للجمهور

• استقطاب العمالة و دعوتهم من خالل 
حبهم للعبة

• ربط غير المسلمين بالمكتب و تعريفهم به
• توزيع المواد الدعوية للجمهور و الالعبين

• الدعوة إلى الله عن طريق الترفيه

الجالية الفلبينية و الهندية و النيبالية 
(مسلمين و غير مسلمين)

 45،000 

هدية
مولود

هدية للمواليد مع كتيب عن 
االسالم تقدم الى الجاليات 

الذ�ن �زقوا بمولود بالتنسيق 
مع مستشفيات منطقة الخبر

• الدعوة الى الله
• الدعوة الى الله عن طريق االهداء

• استخدام الهدية للوصول للمستفيد
• تقديم صورة حسنة عن االسالم لدى 

الجاليات

يستهدف الجاليات غير المسلمة

20,000

البرنامج 
العلمي

د�وس ودو�ات شرعية ومحاض�ات عامة 
وكلمات دعوية و�ثقيفية تقام لمختلف 

الجاليات المسلمة في العلوم 
االسالمية المختلفة  بالفصول الد�اسية 

او المساجد

• نشر العلم الشرعي بين الجاليات
• نشر العقيدة الصحيحة

• تخريج دعاة وطلبة علم عن طريق اتمام 
الدورات الشرعية

• نشر مكارم االخالق
• التحذير من الممارسات الخاطئة

فلبيني - سريالنكي - تاميلي - نيبالي - اوردو 
- بنغالي - كيرال – اثيوبي

40,000

الدعوة 
االلكت�ونية

نشر  مقاطع صوتية /فيد�و قصيرة ( ون 
منت ) وفوائد ومقاالت وسلسلة من 
ترجمة االحاديث( اعمال يسيرة بأجور 

عظيمة ) في وسائل التواصل 
االجتماعي بمختلف اللغات لدعوة غير 

المسلمين الى االسالم وتوعية 
المسلمين من الجاليات وانشاء موقع 

الكت�وني لدعوة غير المسلمين

• نشر العقيدة الصحيحة
• فتح مجال أكبر للدعوة إلى الله

• استغالل التقنية في الوصول إلى المستفيدين و 
دعوتهم عن طريق وسائل التواصل االجتماعي 

المتعددة
• الوصول ألكبر شريحة من الجاليات

• نشر القيم اإلسالمية و االخالق الحميدة بين 
الجاليات

• الوصول للمستفيد بأقصر طريق

الجاليات المسلمة و الغير مسلمة (فلبيني - 
سريالنكي - تاميلي - نيبالي -  االوردو -اثيوبي)

65،000

منصة
 عن بعد

منصة الكت�ونية للدعوة الى 
اهلل وتعليم الجاليات عن ط��ق 

اال�ترنت

• استغالل التقنية في الوصول الى غير 
المسلمين ودعوتهم

• فتح مجال اكبر للدعوة الى الله تعالى
• استثمار  وقت الدعاة صباحا في الدعوة 

االلكترونية
 •تخريج دعاة وطلبة علم عن طريق اتمام 

الدورات الشرعية
• تأهيل الدعاة للدعوة االلكترونية عن طريق 

الدورات المتخصصة في ذلك

50,000

ضيوف 
المملكة

نقطة دعوية في المستشفى 
الحكومي بالعقر�ية بقسم 

الفحص الشامل للعمالة 
الوافدة

• التعريف الوافد الجديد بما له وعليه
• دعوة العمالة الوافدة بأسلوب مناسب

 يستهدف 
العمالة الزائرة لمركز الفحص الشامل

5,000

ب�امج 
الش�اكات

توقيع ش�اكة مع جهات في 
مدينة الخبر و اقامة ب�امج 
دعوية تستهدف العمالة 

لد�هم

• بناء شراكات مع القطاع الخاص
• غرس روح العمل التطوعي

• اشراك المجتمع في الدعوة إلى الله

مكاتب االستقدام و المستشفيات الخاصة و 
الشؤون الدينية في الجهات الحكومية بالخبر

10,000
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العالقاتاإلعالم الموارد
(التســـويق يحتاج إلى الكثيـــر من الجهد 
للتعريـــف ببرامـــج الجمعيـــة بعـــد فتـــرة 
الركـــود مـــع ارتفـــاع تكلفـــة التســـويق)

االستقطاع
1

تحو�ل الي شهري بجزء من حسابك المالي عن 
ط��ق البنك تلقائيا لتسهم في تفعيل جميع الب�امج 

2,000,000
+

120,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

توفير مصادر دخل مستدامة وذات عوائد مجدية 
كسبب عالقات جيدة مع أف�اد المجتمع وإش�اكهم 

في األجر .

أهداف المش�وع

اقامة حفل سنوي للمستقطعين يعرض من خالله اب�ز ما تم 
انجازه خالل الفترة الماضية 

إطالق حملة تسويقية مخصصة لالستقطاع .
التواصل الدائم مع المستقطعين.

 افكار واقت�احات

 كافة أف�اد المجتمع

 عضوية البركة
2

عضوية سنوية مخصصة لرجال وسيدات االعمال 
بمبلغ 12,000 ��ال سنويًا 

200,000
+

30,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

توفير مصادر دخل مستدامة وذات عوائد مجدية 
أهداف المش�وع

توفير مصادر دخل مستدامة وذات عوائد مجدية 
تك��م أعضاء البركة بهدايا تذكا��ة متميزة 

طباعة تق��ر مخصص لكل عضو ( طباعة فاخرة ) 
يقت�ح اعضاء مجلس االدارة والجمعية العمومية اسماء 

جديدة يمكن عرض العضوية عليها 

 افكار واقت�احات

 رجال وسيدات األعمال

 ال��ا�ات
3

��ا�ات مستمرة لشركات والمؤسسات المانحة يتم 
خاللها عرض أب�ز االنجا�ات وتسو�ق المشا��ع 

800,000
+

30,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

بناء وتوثيق العالقات مع كافة الداعمين 
توفير دعم ورعاية لمشا��ع الجمعية  

أهداف المش�وع

التجار و الشركات و المؤسسات المانحة

9
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8،450،000 +

1,517,014

المي�انية

االي�اد المتوقع 



 الش�اكات المجتمعية
4

عقد ش�اكات لتبني مشا��ع الجمعية عبر ملفات 
تسويقية احت�افية متخصصة 

15,000

مي�انية المش�وع

بناء ش�اكات است�ا�يجية مع المؤسسات الحكومية و االهلية 
إمكانية توفير مص�وفات الجمعية من خالل اس�ثمار هذه 

الش�اكات في �نفيذ بعض ب�امج الجمعية

أهداف المش�وع

عمل دليل تسويقي مخصصة لش�اكات المجتمعية وعرض الفرص.
 افكار واقت�احات

 المؤسسات الحكومية واالهلية

 لقاء الوالء لمنسوبي هداية
5

لقاء وفاء وتك��م لمنسوبي الجمعية السابقين.

30,000

مي�انية المش�وع

تجديد اللقاء والعالقة 
تك��م ووفاء 

كسب والؤهم فهم كنز ال يستهان به

أهداف المش�وع

منسوبي الجمعية السابقين والحال�ين

 لقاءات منسوبي الجمعية
6

لقاءات اجتماعية وتطوي��ة لمنسوبي الجمعية.

50,000

مي�انية المش�وع

خلق اجواء إيجا�ية �ين الموظفين خا�ج إطار العمل الرسمي 
رفع ال�وح المعنوية للموظفين 

تطو�ر الذات 

أهداف المش�وع

 منسوبي الجمعية

  العناية باألوقاف
7

تملك الجمعية  عدة أوقاف وتحتاج هذه األوقاف 
إلى متابعة وصيانة وتطو�ر للحفاظ على قوة 

دخلها السنوي

2,500,000
+

200,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

الحفاظ على جودة مباني األوقاف.
أهداف المش�وع

شاشات العرض
ولوحات اإلعالنات

في الطرقات 

8

الت�وي� لجمعية عبر شاشات العرض في الطرقات 

300,000
+

70,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

عرض الحمالت التسويقية في شاشات 
أهداف المش�وع

 كافة أف�اد المجتمع



المشاركة في
 الملتقيات والمعارض

9

المشاركة في الملتقيات الدعوية و المعارض 
المتنقلة وتع��ف بالجمعية وب�امجها 

50,000
+

15,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

بناء وتوثيق عالقات جيدة مع المجتمع 
توفير مصادر دخل ودعم لب�امج وانشطة الجمعية 

االس�ثمار في إقامة مناشط لها عائد مادي 

أهداف المش�وع

 كافة أف�اد المجتمع

إقامة معرض متخصص في المجمعات التجا��ة.
 افكار واقت�احات

 مركز خدمة الداعمين
10

عقد ش�اكات لتبني مشا��ع الجمعية عبر ملفات 
تسويقية احت�افية متخصصة 

200,000
+

30,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

توفير مصادر دخل لمشا��ع وب�امج الجمعية 
بناء وتوثيق عالقات مع كافة الداعمين 

أهداف المش�وع

 كافة أف�اد المجتمع

تطو�ر المركز وتوفير اجهزة حديثة لتسهيل عملية 
التب�ع واالستقطاع 

تحسين واجهة المركز وعرض الب�امج 
توفير هدايا دعائية للداعمين وال�وار 

 افكار واقت�احات

 الحمالت التسويقية
11

إعداد تصاميم ومقاطع مو�تاج لب�امج ومشا��ع 
الجمعية وتسويقها بط�ق مختلفة 

1,200,000
+

100,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

توفير مصادر دخل لمشا��ع وب�امج الجمعية 
صناعة هوية اعالمية متميزة

أهداف المش�وع

 االف�اد والتجار والشركات والمؤسسات

الت�وي� في تط�يقات التواصل االجتماعي وصفحات 
المؤث��ن 

تطو�ر الهوية واخ�اج تصاميم احت�افية 

 افكار واقت�احات

تفعيل تط�يقات
 التواصل االجتماعي

12

إعداد محتوى إعالمي متميز من اخبار وعرض لإلنجا�ات 
وتسو�ق لب�امج عبر تط�يقات التواصل االجتماعي  

200,000
+

40,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

صناعة هوية اعالمية متميزة 
توفير مصادر دخل لمشا��ع وب�امج الجمعية من خالل 

التقنية

أهداف المش�وع

 االف�اد والتجار والشركات والمؤسسات

الت�وي� في تط�يقات التواصل االجتماعي وصفحات 
المؤث��ن 

تطو�ر الهوية واعداد محتوى متميز .

 افكار واقت�احات

 الدليل التسويقي
14

انشاء دليل تسويقي احت�افي يتم من خالله عرض 
جميع الب�امج وانشطة الجمعية 

500,000
+

50,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

توفير مصادر دخل ودعم لب�امج وانشطة الجمعية 
تطويع التقنية لجلب الموارد 

اس�ثمار العالقات بكبار الداعمين 

أهداف المش�وع

 التجار و الشركات و المؤسسات المانحة

طباعة فاخرة لدليل بتصميم مبتكر وحديث.  
 افكار واقت�احات

الموقع االلكت�وني
 ومتجر هداية

13

الموقع االلكت�وني للجمعية و متجر متخصص لعرض 
الب�امج.

500,000
+

80,000

مي�انية المش�وع

االي�اد المتوقع 

صناعة هوية اعالمية متميزة 
توفير مصادر دخل ودعم لب�امج وانشطة الجمعية 

تطويع التقنية لجلب الموارد 

أهداف المش�وع

  االف�اد

تطو�ر الموقع االلكت�وني وإخ�اجه بشكل حديث بحيث 
يتناسب مع التقنية الحديثة 

الت�وي� لموقع المتجر في تط�يقات التواصل االجتماعي 
وصفحات المؤث��ن 

 افكار واقت�احات



الملتقيات 
والندوات 
النسائية 

70,000

ال�وا�ب 
والمصا��ف 

التشغيلية

541,780

الدو�ات 
الشرعية 

والمحاض�ات 

45,000

ب�امج
 فتيات 

المجتمع 

110،000

ب�امج
 دعوة 
الجاليات

80،000

القسم
النسائي

القسم النسائي

المصا��ف التشغيلية
75,000

4

المي�انية اإلجمالية

846,780
20
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0
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0
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 االش�اف
 والمتابعة

 التشجيع
والتحفيز

 المشاركة
     في الجوائز

10,000

اختصار وقت انجاز المهام. 
تقليل المهام عديمة 

الفائدة.
زمن العمل المتك�ر.

األهداف

اإلش�اف على ف�ق العمل والتنسيق �ين 
مختلف اإلدا�ات، ومتابعة اإلنجاز ،وتعد�ل 
أي مسار خاطئ وتقويمه إذا تطلب األمر.

رفع مستوى العاملين 
بالجمعية  

تكو�ن  �يئة تدعم وتحافظ 
على التطو�ر المستمر

األهداف

تقد�ر األف�اد 
نظير قيامهم 
بعمل عظيم 

و��ع الثقة فيهم

اب�از انجا�ات الجمعية 
رفع مستوى وكفاءة ب�امج 

الجمعية  
صناعة هوية اعالمية 

متميزة

األهداف
المشاركة في 
الجوائز المحلية 
على مستوى 
القطاع الثالث

[125,000]

1
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2


