
خطـــة عام
واإلرشــــاد  للـــــدعــــوة  هداية  لجمعيــــة 
وتـــوعـــيـــة الــــــــجـــالــيـــات بالــــخـــبـــر 

المعتمد

5,879,945
المص�وف

4,158,584
اإلي�اد

5,195,935

2021 م
نسبة الصرف

71%
5,985,281

اإلي�اد المتوقع

6,450,000

2022 م الموازنةمي�انية



 3,609,631   

407,500

131,840

115,710

المشت��ات والصيانة

الخدمات العامة 
( كهرباءوها�ف وا�ترنت ومواقع )

الخطة التشغيلية للجمعية

1,720,600

مي�انية الب�امج

توعية الجاليات

التسو�ق واإلعالم

المد�ر العام

الدعوة واإلرشاد

الشؤون اإلدا��ة
والمالية

القسم النسائي

29%

23%

15%

12%

9%

12% 5,985,281



إدارة الجاليات
1,719,681

إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

722,167

506,813



إدارة الدعوة
921,633

القسم النسائي
738,054

إدارة التسويق واإلعالم
1,376,934



5,000
1

10,000
2

506,813

51,400
4

الــتــطــوع

26,000
5

الجـــودة

409,413
6

4

5,000
3

مص�وفات أخرى

إدارة الدعوة

القسم النسائي

إدارة التسويق واإلعالم



 246,765    15,000    

 3,151     

1,800

9,000

10,417

50,000

22,280

500

--------

2,000

--------11

7,000

---------

15,000

1,000

تد��ب وتأهيل

1,500

مصا��ف أخرى

التكاليف التشغيلية 
لمكتب المد�ر العام

مكافآت وحوافز

385,413
ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية تكلفة التوظيف الجديدة

24000

 

ريال

الميزانية التشغيلية ميزانية البرامجعدد الموظفين

إدارة توعية الجاليات

دعوة  و  الحوار  بهدف  تفاعلية  بوك  فيس  صفحة  انشاء 
غير المسلمين في أنحاء العالم و ستكون البداية باللغة 
و  منصة  انشاء  إلى  نهدف  و  اإلنجليزية  الفلبينية 

أكاديمية الكترونية   

المسلمين  غير  الى  الوصول  في  التقنية  استثمار   .١
ودعوتهم بطرق مختلفة 

٢. فتح مجال أكبر للدعوة الى هللا تعالى
الدورات  طريق  عن  االلكترونية  للدعوة  الدعاة  تأهيل   ٣

المتخصصة في ذلك

فلبيني - انجليزي

مساحة حوار (

إقامة معرضين (األول معرض السعودية وسماحة اإلسالم) 
عن ابراز سماحة اإلسالم وجهود المملكة الدولية (والثاني 
معرض سهلناها ) التي يمكن من خاللها شرح الدعوة الى 
ومجمع  الراشد  مجمع  في  تقام  والتي  السبل  بأبسط  هللا 

الرحمانية لمدة ٣ أيام لكل معرض 

١. التعريف بالجمعية وبرامجها المتنوعة
٢. تحفيز فئات المجتمع لحمل هم الدعوة إلى هللا

٣. تبسيط الدعوة في نفوس اآلخرين
٤. فتح مجال للجمعية للدخول إلى أماكن تجمع الناس

٥. تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم 

رواد مجمع الظهران والراشد

معارض متنقلة 

سيارة معدلة (على غرار المصلى المتنقل) لتكون مهيئة 
تواجد  أماكن  تجوب  الصالة  و  الطهارة  باحتياجات 
الجاليات وتنفيذ برنامج عملي لتعليمهم صفة الوضوء و 

صالة النبي 

١. تعليم الجاليات صفة وضوء وصالة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم 

٢. نشر السنة النبوية بين الجاليات وتحبيبهم فيها
٣. ابتكار وسيلة جديدة وسهلة للدعوة الى هللا

٤. تفقيه الجاليات بأمور دينهم
٥. نشر العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع المنتشرة

جميع الجاليات

تعليم الطهارة و الصالة 

واحدة  دقيقة  لمدة  لغات  لعدة  توعي  و  دعوي  مقطع 
التواصل  وسائل  في  تنشر  محددة   قيم  و  ألهداف 

اإلجتماعي

المستفيدين  الى  الوصول  في  التقنية  استغالل   .١
االجتماعي  التواصل  وسائل  طريق  عن  ودعوتهم 

المختلفة 
٢. فتح مجال اكبر للدعوة الى هللا 

٣. نشر القيم اإلسالمية واألخالق الحميدة بين الجاليات

جميع الجاليات

مقاطع دقيقة واحدة (

لغات  بعدة  العامة  اآلداب  عن  انفوجرافيك  مقاطع 
التواصل  وسائل  في  نشرها  يتم  و  الدقيقة  التتجاوز  

المختلفة بهدف التوعية و غرس القييم

بأسلوب  الجاليات  أفراد  بين  اإلسالمية  اآلداب  نشر   .١
محبب للنفس

٢. تفقيه الجاليات بأمور دينهم
برامج  استخدام  طريق  عن  المجتمع  لفئات  الوصول   .٣

التواصل اإلجتماعي المختلفة

جميع الجاليات

انفوجرافيك اآلداب العامة (زاد)

ومواد  دروس  على  تحتوي  التيليجرام  في  قناة  انشاء 
نهاية  وفي  الذاتي  للتعليم  الجديد  للمسلم  تعليمية 

الدورة رابط اختبار عن المحتوى

وسائل  بإيجاد  التعلم  على  الجدد  المسلمين  حث   .١
بسيطة ومتوفرة ومحفوظة

الوقت  واختيار  التعليم  مواد  الى  الوصول  سهولة   .٢
المناسب للتعلم 

بطريقة  التعليمي  للمحتوى  الجديد  المسلم  تلقي   .٣
جذابة وسهلة

فلبيني

التعليم الذاتي للمسلم الجديد (تلجرام)

التكلفة
ريــــــال

30.000

التكلفة
ريــــــال
30.000

رعايةالتكلفة

التكلفة
ريــــــال
التكلفة30.000

ريــــــال
20.000

التكلفة
ريــــــال

20.000



1,241,481
الميزانية التشغيلية

12
عدد الموظفين

478,200
ميزانية البرامج

إدارة توعية الجاليات
1,719,681

دعوة  و  الحوار  بهدف  تفاعلية  بوك  فيس  صفحة  انشاء 
غير المسلمين في أنحاء العالم و ستكون البداية باللغة 
و  منصة  انشاء  إلى  نهدف  و  اإلنجليزية  الفلبينية 

أكاديمية الكترونية   

المسلمين  غير  الى  الوصول  في  التقنية  استثمار   .١
ودعوتهم بطرق مختلفة 

٢. فتح مجال أكبر للدعوة الى هللا تعالى
الدورات  طريق  عن  االلكترونية  للدعوة  الدعاة  تأهيل   ٣

المتخصصة في ذلك

فلبيني - انجليزي

(dialogue space) مساحة حوار

إقامة معرضين (األول معرض السعودية وسماحة اإلسالم) 
عن ابراز سماحة اإلسالم وجهود المملكة الدولية (والثاني 
معرض سهلناها ) التي يمكن من خاللها شرح الدعوة الى 
ومجمع  الراشد  مجمع  في  تقام  والتي  السبل  بأبسط  هللا 

الرحمانية لمدة ٣ أيام لكل معرض 

١. التعريف بالجمعية وبرامجها المتنوعة
٢. تحفيز فئات المجتمع لحمل هم الدعوة إلى هللا

٣. تبسيط الدعوة في نفوس اآلخرين
٤. فتح مجال للجمعية للدخول إلى أماكن تجمع الناس

٥. تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم 

رواد مجمع الظهران والراشد

معارض متنقلة 

سيارة معدلة (على غرار المصلى المتنقل) لتكون مهيئة 
تواجد  أماكن  تجوب  الصالة  و  الطهارة  باحتياجات 
الجاليات وتنفيذ برنامج عملي لتعليمهم صفة الوضوء و 

صالة النبي 

١. تعليم الجاليات صفة وضوء وصالة رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم 

٢. نشر السنة النبوية بين الجاليات وتحبيبهم فيها
٣. ابتكار وسيلة جديدة وسهلة للدعوة الى هللا

٤. تفقيه الجاليات بأمور دينهم
٥. نشر العقيدة الصحيحة ومحاربة البدع المنتشرة

جميع الجاليات

تعليم الطهارة و الصالة 

واحدة  دقيقة  لمدة  لغات  لعدة  توعي  و  دعوي  مقطع 
التواصل  وسائل  في  تنشر  محددة   قيم  و  ألهداف 

اإلجتماعي

المستفيدين  الى  الوصول  في  التقنية  استغالل   .١
االجتماعي  التواصل  وسائل  طريق  عن  ودعوتهم 

المختلفة 
٢. فتح مجال اكبر للدعوة الى هللا 

٣. نشر القيم اإلسالمية واألخالق الحميدة بين الجاليات

جميع الجاليات

(one minute) مقاطع دقيقة واحدة

لغات  بعدة  العامة  اآلداب  عن  انفوجرافيك  مقاطع 
التواصل  وسائل  في  نشرها  يتم  و  الدقيقة  التتجاوز  

المختلفة بهدف التوعية و غرس القييم

بأسلوب  الجاليات  أفراد  بين  اإلسالمية  اآلداب  نشر   .١
محبب للنفس

٢. تفقيه الجاليات بأمور دينهم
برامج  استخدام  طريق  عن  المجتمع  لفئات  الوصول   .٣

التواصل اإلجتماعي المختلفة

جميع الجاليات

انفوجرافيك اآلداب العامة (زاد)

ومواد  دروس  على  تحتوي  التيليجرام  في  قناة  انشاء 
نهاية  وفي  الذاتي  للتعليم  الجديد  للمسلم  تعليمية 

الدورة رابط اختبار عن المحتوى

وسائل  بإيجاد  التعلم  على  الجدد  المسلمين  حث   .١
بسيطة ومتوفرة ومحفوظة

الوقت  واختيار  التعليم  مواد  الى  الوصول  سهولة   .٢
المناسب للتعلم 

بطريقة  التعليمي  للمحتوى  الجديد  المسلم  تلقي   .٣
جذابة وسهلة

فلبيني

التعليم الذاتي للمسلم الجديد (تلجرام)

التكلفة
ريــــــال

30.000

التكلفة
ريــــــال
30.000

رعايةالتكلفة 0

التكلفة
ريــــــال
التكلفة30.000

ريــــــال
 20.000

التكلفة
ريــــــال

 20.000



صالتي  بعد  الخبر  محافظة  مساجد  في  توعوية  كلمات 
المغرب والعشاء تستهدف المصلين من الجاليات

١. نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة بين الجاليات
٢. تفقيه العامة بأمور دينهم

٣. نشر مكارم االخالق
٤. التحذير من البدع المنتشرة

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

كلمات المساجد

دورات شرعية مكثفة في علم من العلوم الشرعية لمدة 
يوم او يومين

١. نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة بين الجاليات
٢. تفقيه العامة بأمور دينهم

سلسة  اتمام  طريق  عن  علم  وطلبة  دعاة  تخريج   .٣
الدورات الشرعية

٤. حل جيد لمن ال يجد الوقت لحضور الدروس اليومية

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

منهجية (الدورات الشرعية )

محاضرة عامة للجالية المستهدفة لغرس القيم اإلسالمية

البدع  ومحاربة  الجاليات  بين  الصحيحة  العقيدة  نشر   .١
المنتشرة

٢. التحذير من المخالفات الشرعية
٣. نشر مكارم االخالق

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

المحاضرات العامة

بالمحالت  تواجدهم  اماكن  في  الجاليات  يستهدف  دعوي  برنامج 
السيارة  برنامج  إقامة  طريق  عن  او  عملهم  مقرات  وفي  التجارية 
الدعوية امام مجمع الرحمانية وتقديم المواد الدعوية مع اهدائهم 
بعض الهدايا وأيضا إقامة برامج خاصة بمتعاوني الجاليات وإقامة 

رحالت للعمرة لفقراء الجاليات والمسلمين الجدد

١- برامج الشركات 
٢- السيارة الدعوية 

٣- لقاء االحبة 

او  الزائرين  التجارية  والمحالت  باألسواق  الجاليات 
العاملين + متعاوني الجاليات

البرامج الميدانية 

تسيير رحالت لمكة لفقراء الجاليات والمسلمين الجدد

١. متابعة المسلمين الجدد
٢. تفقيه الجاليات عن طريق برنامج الدروس بالرحلة 

٣. تعليم صفة العمرة للمعتمرين حسب السنة النبوية 
٤. التحذير من البدع في منسك العمرة

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

رحالت العمرة 

ريــــــالالتكلفة

التكلفة
ريــــــال
83.200

التكلفة

التكلفة
ريــــــال
80.000

التكلفة
ريــــــال
15.000 20.000

ريــــــال

هدية مبسطة تحتوي على مواد تراثية عن المملكة مع 
السائحين  الى  تقدم  المستفيد  بلغة  دعوية  كتيبات 

الزائرين للمنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

١. دعوة غير المسلمين من السائحين الى اإلسالم
٢. محو الصورة الخاطئة عن اإلسالم 

٣. دعوة غير المسلم عن طريق االهداء 

جميع الجاليات

هدية سائح (شعبي)

يتم  مستهدفة  بلغة  دعوية  وسائل  على  يحوي  صندوق 
المكتب  طريق  عن  تسويقة  ويتم  رمزي  بملغ  بيعه 
بهدف  التوصيل  شركات  في  ادراجة  يتم  بان  والطموح 

تحفيز الناس للدعوة الى هللا عن طريق االهداء

جدية  بطريقة  تعالى  هللا  الى  للدعوة  الناس  تحفيز   .١
ومختلفة 

٢. تبسيط الدعوة في نفوس االخرين 
للجمعية عن طريق االشتراك  الذهنية  الصورة  تعزيز   .٣

في تطبيقات التوصيل 

جميع الجاليات

(HEDAYH BOX ) البوكس الدعوي

هو عبارة عن حامل (اكريلك ) صغير يحتوي على كروت توعوية دعوية 
انتباه  لفة  بهدف  المحاسبة  كاشير  أمام  حامل  في  توضع  صغيرة 
المحالت  في  وضعها  سيتم  و  منها  لالستفادة  تشجيعه  و  العميل 
 , (الصبيخة  الوافدة  بالعمالة  المكتظة  األحياء  في  الواقعة  التجارية 
الدعوية  الباركودات  طباعة  سيتم  الحامل  بأن  علمًا  الشمالية)  الخبر 

عليه .   

١. تسهيل وصول المادة الدعوية للمستفيد
الدعوة  في  المشاركة  في  التجارية  المحالت  تشجيع   .٢

الى هللا
٣. توزيع المادة الدعوية بأسلوب حديث وشيق

٤. الوصول ألكبر فئة من الوافدين في أماكن تواجدهم

جميع الجاليات

اإلستاند الدعوي

عن  وكتيب  سجادة  على  تحتوي  حقيبة  عن  عبارة  هي 
يد  وساعة  بلغته  ومصحف  ومسواك  والصالة  الطهارة 
ومطويات دعوية ونحوها باإلضافة الى جدول مبين فيه 

أيام الدروس في فصول المكتب

١. توطيد العالقة بين المسلم الجديد والداعية
٢. االستفادة من الكتب الموجودة في الشنطة

٣. ليحرص المسلم الجديد على اإلنتظام في دروس

جميع الجاليات

حقيبة المسلم الجديد

طباعة الكتب للتعريف باإلسالم والكتب الخاصة بتوعية 
المسلمين

١. نشر العقيدة الصحيحة والتحذير من البدع
٢. تفقيه العامة بأمور دينهم 

٣. نشر مكارم االخالق 

جميع الجاليات

طباعة كتب

دروس دعوية وتثقيفية تقام لمختلف الجاليات المسلمة 
في العلوم االسالمية المختلفة

١. نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة بين الجاليات
٢. تفقيه العامة بأمور دينهم

٣. تخريج دعاة وطلبة علم

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

تبصير ( دورات الفصول الدراسية )

التكلفة
ريــــــال

 50.000

التكلفة
ريــــــال
15.000

التكلفة

التكلفة
ريــــــال
التكلفة15.000

ريــــــال
 20.000

التكلفة
ريــــــال

 20.000 30.000
ريــــــال



صالتي  بعد  الخبر  محافظة  مساجد  في  توعوية  كلمات 
المغرب والعشاء تستهدف المصلين من الجاليات

١. نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة بين الجاليات
٢. تفقيه العامة بأمور دينهم

٣. نشر مكارم االخالق
٤. التحذير من البدع المنتشرة

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

كلمات المساجد

دورات شرعية مكثفة في علم من العلوم الشرعية لمدة 
يوم او يومين

١. نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة بين الجاليات
٢. تفقيه العامة بأمور دينهم

سلسة  اتمام  طريق  عن  علم  وطلبة  دعاة  تخريج   .٣
الدورات الشرعية

٤. حل جيد لمن ال يجد الوقت لحضور الدروس اليومية

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

منهجية (الدورات الشرعية )

محاضرة عامة للجالية المستهدفة لغرس القيم اإلسالمية

البدع  ومحاربة  الجاليات  بين  الصحيحة  العقيدة  نشر   .١
المنتشرة

٢. التحذير من المخالفات الشرعية
٣. نشر مكارم االخالق

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

المحاضرات العامة

بالمحالت  تواجدهم  اماكن  في  الجاليات  يستهدف  دعوي  برنامج 
السيارة  برنامج  إقامة  طريق  عن  او  عملهم  مقرات  وفي  التجارية 
الدعوية امام مجمع الرحمانية وتقديم المواد الدعوية مع اهدائهم 
بعض الهدايا وأيضا إقامة برامج خاصة بمتعاوني الجاليات وإقامة 

رحالت للعمرة لفقراء الجاليات والمسلمين الجدد

١- برامج الشركات 
٢- السيارة الدعوية 

٣- لقاء االحبة 

او  الزائرين  التجارية  والمحالت  باألسواق  الجاليات 
العاملين + متعاوني الجاليات

البرامج الميدانية 

تسيير رحالت لمكة لفقراء الجاليات والمسلمين الجدد

١. متابعة المسلمين الجدد
٢. تفقيه الجاليات عن طريق برنامج الدروس بالرحلة 

٣. تعليم صفة العمرة للمعتمرين حسب السنة النبوية 
٤. التحذير من البدع في منسك العمرة

جميع الجاليات المسلمة باللغات المتوفرة 

رحالت العمرة 

ريــــــالالتكلفة 0

التكلفة
ريــــــال
83.200

التكلفة

التكلفة
ريــــــال
80.000

التكلفة
ريــــــال
 15.000 20.000

ريــــــال



 246,765    ----------    

 3,151     

16,200

40,500

93,753

120,000

30,460

1,000

2,400

7,700

16,000

1,000

---------

--------

2,000

تد��ب وتأهيل

5,000

مصا��ف أخرى

التكاليف التشغيلية 
إلدارة توعية الجاليات

مكافآت وحوافز

1,052,957
ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية تكلفة التوظيف الجديدة

188524

 

ريال

إدارة الدعوة

ميزانية البرامجالميزانية التشغيليةعدد الموظفين

المحاضرات والندوات وكلمات المساجد

التكلفة

ريــــــال

واقع  تالمس  وكلمات  محاضرات  إقامة 
وتنشر  الشرعية  األخطاء  وتعالج  المجتمع 

العلم النافع.

رواد المساجد

- إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم.
- تذكير رواد المساجد بموضوعات مختارة 
وزارة  من  الصادر  الدعوي  التقويم  وفق 

الشؤون اإلسالمية.

ديوانية الحي

التكلفة

ريــــــال

في  المساجد  لرواد  دعوي  برنامج  إقامة 
نطاق الحي الواحد

رواد المساجد

التقارب بين جماعة المسجد

شاشات المساجد واالستاندات الدعوية

التكلفة

ريــــــال

خالل  من  المساجد  لرواد  دعوية  رسائل  بث 
شاشة المسجد

رواد المساجد

إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم 

الدورات الشرعية وديوانية هداية العلمية

التكلفة

ريــــــال

المتون  بشرح  تعتني  البرامج  من  مجموعة 
مواضيع  وتخصيص  واضحة،  منهجية  في 

لفئة معينة

رواد المساجد

السلف  منهج  وفق  الشرعي  العلم  نشر   -
الصالح

الموثوقين،  بالعلماء  العلم  طالب  -ربط 
بشرح متون علمية مختارة.

-عقد لقاء دوري مع أهل العلم والمختصين 
لنقاش قضايا علمية وشرعية

وسائل دعوية مقروءة ومرئية

التكلفة

ريــــــال

هللا  إلى  دعوًة  مقروءة  دعوية  مواد  إعداد 
المجتمع  في  اإلسالمية  للقيم  وغرسًا 
إنتاج  وكذلك  الشرعية  لألحكام  وايضاحًا 

مقاطع قصيرة مرئية.

رواد مواقع التواصل االجتماعي

-إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم.
-تعزيز السمعة والصورة الذهنية للجمعية.

ندوات عبر مساحات تويتر والزوم والتلجرام

التكلفة

ريــــــال

والزوم  تويتر  عبر  حوارية  مساحات  فتح 
والتلجرام

رواد مواقع التواصل االجتماعي

-إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم.
-الوصول لفئة معينة من المجتمع.



إدارة الدعوة
921,633

11

عدد الموظفين

421,633

الميزانية التشغيلية

500,000

ميزانية البرامج

المحاضرات والندوات وكلمات المساجد

التكلفة

ريــــــال
48.000

واقع  تالمس  وكلمات  محاضرات  إقامة 
وتنشر  الشرعية  األخطاء  وتعالج  المجتمع 

العلم النافع.

رواد المساجد

1- إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم.
2- تذكير رواد المساجد بموضوعات مختارة 
وزارة  من  الصادر  الدعوي  التقويم  وفق 

الشؤون اإلسالمية.

ديوانية الحي

التكلفة

ريــــــال
15.000

في  المساجد  لرواد  دعوي  برنامج  إقامة 
نطاق الحي الواحد

رواد المساجد

التقارب بين جماعة المسجد

شاشات المساجد واالستاندات الدعوية

التكلفة

ريــــــال
8.000

خالل  من  المساجد  لرواد  دعوية  رسائل  بث 
شاشة المسجد

رواد المساجد

إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم 

الدورات الشرعية وديوانية هداية العلمية

التكلفة

ريــــــال
59.000

المتون  بشرح  تعتني  البرامج  من  مجموعة 
مواضيع  وتخصيص  واضحة،  منهجية  في 

لفئة معينة

رواد المساجد

السلف  منهج  وفق  الشرعي  العلم  نشر   -1
الصالح

الموثوقين،  بالعلماء  العلم  طالب  2-ربط 
بشرح متون علمية مختارة.

3-عقد لقاء دوري مع أهل العلم والمختصين 
لنقاش قضايا علمية وشرعية

وسائل دعوية مقروءة ومرئية

التكلفة

ريــــــال
65.000

هللا  إلى  دعوًة  مقروءة  دعوية  مواد  إعداد 
المجتمع  في  اإلسالمية  للقيم  وغرسًا 
إنتاج  وكذلك  الشرعية  لألحكام  وايضاحًا 

مقاطع قصيرة مرئية.

رواد مواقع التواصل االجتماعي

1-إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم.
2-تعزيز السمعة والصورة الذهنية للجمعية.

ندوات عبر مساحات تويتر والزوم والتلجرام

التكلفة

ريــــــال
10.000

والزوم  تويتر  عبر  حوارية  مساحات  فتح 
والتلجرام

رواد مواقع التواصل االجتماعي

1-إرشاد الناس وتوعيتهم بأمور دينهم.
2-الوصول لفئة معينة من المجتمع.



ديوانية الصحبة والدورات والعمرة

التكلفة

ريــــــال
60.000

إقامة لقاءات يومية وأسبوعية للشباب لتوفير بيئة 
واجتماعية  دعوية  برامج  وإقامة  لهم  مناسبة 
للقاءات  باإلضافة  للعمرة  دعوية  ورحلة  وترفيهية 

حوارية وتدريبية

الشباب

الوسطية  على  وتربيتهم  الشباب،  1-تأهيل 
واالعتدال وتحصينهم من األفكار المنحرفة.

2-حث الشباب باالهتمام بالجانب العبادي من خالل 
إقامة رحالت العمرة وزيارة المدينة.

برامج  خالل  من  القيم  بعض  على  الشباب  3-تربية 
تربوية محددة الهدف.

4- اكساب الشباب بعض المهارات من خالل دورات 
تربوية محددة الهدف.

مــلـــــهـــم

التكلفة

ريــــــال
40.000

لدى  القيم  لتعزيز  متكامل  تربوي  برنامج 
النشء من خالل بيئة جاذبة آمنة.

الـــشـــبــاب

خالل  من  القيم  بعض  على  الشباب  1-تربية 
برامج تربوية  وفق خطة معدة سابقًا.

2-اكساب الشباب بعض المهارات من خالل 
دورات تربوية محددة الهدف

برامج المجمعات واألسواق

التكلفة

ريــــــال
40.000

المجمعات  أحد  في  مميز  معرض  اقامة 
التجارية لعرض وايصال رسالة الجمعية.

رواد المجمعات واالسواق

الناس  توعية  في  المجتمعية  1-المشاركة 
أكبر  لعدد  للوصول  ومميز،  عصري  بأسلوب 

من شرائح المجتمع.
الناس  جذب  بهدف  مسابقات  تنفيذ   -2  

للمشاركة في برامج الجمعية

المصلى المتنقل والشاشة الدعوية

التكلفة

ريــــــال
40,000

المنتزهات  في  والعشاء  المغرب  صالتي  إقامة  تسهيل 
المواد  وعرض  دعوية  كلمات  من  متنوعة  برامج  وإقامة 
باإلضافة  بالمصليات  الخاصة  بالشاشات  الدعوية 
الستضافة عدد من المصلين وإقامة مسابقات خاصة لرواد 

المصليات.

رواد المتنزهات

1-إقامة الصالة في هذه االماكن
2-تنفيذ كلمات توجيهية لمرتادي هذه االماكن

3- تنفيذ ضيافة مناسبة بهدف التعرف على مناشط 
الجمعية

4-نشر محتوى مناسب خالل شاشة المصلى، لتوعية 
الناس

مناشط  على  التعرف  بهدف  مسابقات  5-تنفيذ 
الجمعية

رواد الـــمـــقــــاهـــي 

التكلفة

ريــــــال
25.000

أماكن  في  للشباب  مجتمعية  برامج  تقديم 
تجمعهم.

الـــشـــبــاب

1-إيصال محتوى دعوي يسير لعامة الشباب 
من رواد المقاهي.

ربيع هداية والمعارض المتنقلة

التكلفة

ريــــــال
45.000

في  ومعارض  وترفهيه  تربوية  برامج  إقامة 
الثانوية  للمرحلة  الخبر  قطاع  مدارس 

بالشراكة مع مكتب التعليم بالخبر.

طالب المدارس

الوسطية  على  وتربيتهم  الشباب  تأهيل 
واالعتدال، وتحصينهم من األفكار المنحرفة 

دورات أسرية ولقاءات

التكلفة

ريــــــال
45.000

السن  وكبار  لألسرة  نوعية  برامج  اقامة 
بمشاركة مختصين في هذا المجال

األسرة وكبار السن

مكونات  على  المحافظة  بأهمية  1-التذكير 
االسرية،  مهددات  من  التحذير  و  االسرية 

والعوامل المؤدية إلى هدمها.
قدرهم  وإبراز  السن  بكبار  2-االهتمام 

بالمجتمع.

مصا��ف أخرىتد��ب وتأهيل

التكاليف التشغيلية 
إلدارة الدعوة واإلرشاد

مكافآت وحوافز

ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية  تكلفة التوظيف الجديدة

ريال



 333,900    ----------    

 3,036     

1,800

7,500

10,417

40,000

10,380

1,000

------

2,000

5,700

1,000

---------

--------

1,500

تد��ب وتأهيل

3,400

مصا��ف أخرى

التكاليف التشغيلية 
إلدارة الدعوة واإلرشاد

مكافآت وحوافز

421,633
ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية تكلفة التوظيف الجديدة

-----------

 

ريال
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عدد الموظفين

593,054

الميزانية التشغيلية

145,000

ميزانية البرامج

دروس شرعية أسبوعبة

طريق  عن  السيدات  وعي  رفع 
المحاضرات الشرعية 

الجامعي فما فوق

القسم النسائي
738,054

زاد المسير

التكلفة

ريــــــال
 10000

نشر رسائل دعوية لعموم المجتمع 
النسائي

دعوة وتوعية المجتمع النسوي

الجامعي فما فوق

تواصل

التكلفة

ريــــــال
10000

إقامة برنامج نسائي لألسرة

لبيان أهمية التماسك االسري

األمهات والمربيات

أسرتي

التكلفة

ريــــــال
10000

شرح متون علمية مختارة

بالعلماء  العلم  طالبات  ربط 
الموثوقين

طالبات العلم

جـــــــاد

التكلفة

ريــــــال
10000

دعوة غير المسلمين لإلسالم

دعوة غير المسلمين  

غير المسلم

علمني اإلسالم

التكلفة

ريــــــال
10000

نشر مقاطع قصيرة دعوية للمسلمين 
وغير المسلمين

توعية المسلمين ودعوة غير المسلمين

جميع الجاليات 

الهدى

10000

التكلفة

ريــــــال



إصدار مقاطع انفجرافيك عن اآلداب 
العامة بعدة لغات

توعية الجاليات باآلداب اإلسالمية

الجاليات المسلمة

سنــــد

التكلفة

ريــــــال
 10000

لمختلف  بعد  عن  دروس  إقامة 
الجاليات 

وعلوم  العقيدة  الجاليات  تعليم 
الدين وحفظ القرآن

الجاليات المسلمة

سبيل الهداية

التكلفة

ريــــــال
10000

إنشاء قناة تلجرام للجاليات

تسحيل وحفظ مقاطع تعليمية 

المسلمين الجدد

ثـــبــــات

التكلفة

ريــــــال
 10000

اشراك منسوبات القسم بدورات 
تطويرية

تطوير منسوبات القسم النسائي

موظفات ومتطوعات 
القسم النسائي

تطــــوير

التكلفة

ريــــــال
 10000

نادي توعوي تربوي ترفيهي

توعية وتطوير الفتيات وشغل 
أوقاتهم بما يفيد

الفتيات من 
العمر(16- 23 )

 الفتيات من العمر 
(15 -13)

الفتيات من العمر 
(12 -6)

نادي مزن

التكلفة

ريــــــال
15000

نادي توعوي تربوي ترفيهي

وشغل  الفتيات  وتطوير  توعية 
أوقاتهم بما يفيد

نادي اليمام

التكلفة

ريــــــال
15000

نادي توعوي تربوي ترفيهي

وشغل  الفتيات  وتطوير  توعية 
أوقاتهم بما يفيد

نادي حكايا

التكلفة

ريــــــال
15000



مصا��ف أخرىتد��ب وتأهيل

الــــبــــ�امــــج

ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية  تكلفة التوظيف الجديدة

ريال

 466,200    ----------    

 18,174    

---------

7,500

---------

80,000

15,680

500

--------

2,000

--------

--------

---------

---------

1,000

تد��ب وتأهيل

2,000

مصا��ف أخرى

التكاليف التشغيلية 
للقسم النسائي

مكافآت وحوافز

593,054
ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية تكلفة التوظيف الجديدة

-----------

 

ريال



 517,335   

1

 24,437    

3

9,000

4

29,100

5

52,085

6

45,000

7

10,700

8

1,500

9

7,600

10

4,000

11

2,910

12

11

1,000

14

7,500

16

5,000

13

1,500

17

7

تد��ب وتأهيل

3,500

15

مصا��ف أخرى

------
الــــبــــ�امــــج

722,167
ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية تكلفة التوظيف الجديدة

--------

 

ريال



876,934

الميزانية التشغيلية

500,000

ميزانية البرامج

1000.000
+

120.000

 

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

الحمالت التسويقية االلكترونية
إعداد تصاميم ومقاطع مونتاج لبرامج ومشاريع 

الجمعية وتسويقها بطرق مختلفة

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

األفراد والتجار والشركات و المؤسسات

توفير مصادر دخل لمشاريع وبرامج الجمعية
االستثمار في إقامة مناشط لها عائد مـادي

صناعة هوية إعالمية متميزة

الترويج في تطبيقات التواصل االجتماعي وصفحات المؤثرين
تطوير الهوية وإخراج تصاميم احترافية

3.000.000
+

50,000

 

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

االستقطاع

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

كافة أفراد المجتمع

توفير مصادر دخل مستدامة وذات عوائد مجدية
كسب عالقات جيدة مع أفراد المجتمع وإشراكهم في األجر

ارسال هدايا خاصة للمستقطعين
إطالق حملة تسويقية مخصصة لالستقطاع

إدارة التسويق واإلعالم
1,376,934

تحويل الي شهري بجزء من حساب المالي عن طريق 
البنك تلقائيا لتسهم في تفعيل جميع البرامج

6.450.000 
+

ريال

اإليراد المتوقع الميزانية

500.000 

 

ريال

10

عدد الموظفين

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

عضـــوية البـــركة

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

رجال وسيدات االعمال

توفير مصادر دخل مستدامة وذات عوائد مجدية

تكريم أعضاء البركة بهدايا تذكارية متميزة
طباعة تقرير مخصص لكل عضو ( طباعة فاخرة )

يقترح اعضاء مجلس االدارة والجمعية العمومية اسماء جديدة 
يمكن عرض العضوية عليها

ميزانية المشروع األهداف

التسويق الميداني 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

التجار و الشركات و المؤسسات االهلية والمانحة 

بناء وتوثيق العالقات مع كافة الداعمين 
توفير دعم ورعاية لمشاريع الجمعية 

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

الدليل التسويقي 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

التجار و الشركات و المؤسسات المانحة 

توفير مصادر دخل ودعم لبرامج وانشطة الجمعية 
تطويع التقنية لجلب الموارد 

استثمار العالقات بكبار الداعمين 

طباعة فاخرة لدليل بتصميم مبتكر وحديث 

عضوية سنوية مخصصة لرجال وسيدات االعمال بمبلغ 
 ريال سنويًا

زيارات مستمرة لشركات والمؤسسات يتم خاللها 
عرض أبرز االنجازات وتسويق المشاريع 

انشاء دليل تسويقي احترافي يتم من خالله عرض 
جميع البرامج وانشطة الجمعية 



240,000
+

15,000

 

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

عضـــوية البـــركة

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

رجال وسيدات االعمال

توفير مصادر دخل مستدامة وذات عوائد مجدية

تكريم أعضاء البركة بهدايا تذكارية متميزة
طباعة تقرير مخصص لكل عضو ( طباعة فاخرة )

يقترح اعضاء مجلس االدارة والجمعية العمومية اسماء جديدة 
يمكن عرض العضوية عليها

1.600.000
+

60,000 

 

ميزانية المشروع األهداف

التسويق الميداني 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

التجار و الشركات و المؤسسات االهلية والمانحة 

بناء وتوثيق العالقات مع كافة الداعمين 
توفير دعم ورعاية لمشاريع الجمعية 

400,000
+

20,000

 

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

الدليل التسويقي 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

التجار و الشركات و المؤسسات المانحة 

توفير مصادر دخل ودعم لبرامج وانشطة الجمعية 
تطويع التقنية لجلب الموارد 

استثمار العالقات بكبار الداعمين 

طباعة فاخرة لدليل بتصميم مبتكر وحديث 

عضوية سنوية مخصصة لرجال وسيدات االعمال بمبلغ 
12,000 ريال سنويًا

زيارات مستمرة لشركات والمؤسسات يتم خاللها 
عرض أبرز االنجازات وتسويق المشاريع 

انشاء دليل تسويقي احترافي يتم من خالله عرض 
جميع البرامج وانشطة الجمعية 



210,000 
+

40,000

 

ميزانية المشروع

األفكار و االقتراحات

األهداف

خدمة الداعمين والزوار 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

االفراد 

توفير مصادر دخل لمشاريع وبرامج الجمعية 
بناء وتوثيق عالقات مع كافة الداعمين 

التبرع  عملية  لتسهيل  حديثة  اجهزة  وتوفير  المركز  تطوير 
واالستقطاع 

تحسين واجهة المركز وعرض البرامج 
توفير هدايا دعائية لداعمين وزوار 

----------
+

15,000

 

ميزانية المشروع

األهداف
الشراكات المجتمعية 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

المؤسسات الحكومية واالهلية 

بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية و االهلية 
هذه  استثمار  خالل  من  الجمعية  مصروفات  توفير  إمكانية 

الشراكات في تنفيذ يعض برامج الجمعية 

-----------
+

30,000

 

ميزانية المشروع
األهداف

لقاءات ومناسبات منسوبي الجمعية 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

منسوبي الجمعية 

خلق اجواء إيجابية بين الموظفين خارج إطار العمل الرسمي 
رفع الروح المعنوية للموظفين 

تطوير الذات 

مركز مخصص لالستقبال المتبرعين بمقر الجمعية 

عقد شراكات لتبني مشاريع الجمعية عبر ملفات 
تسويقية احترافية متخصصة 

لقاءات ترفيهية وتطويرية لمنسوبي الجمعية 

األفكار و االقتراحات
عمل دليل تسويقي مخصص لشراكات المجتمعية وعرض الفرض 



-----------
+

30,000

 

ميزانية المشروع

األهداف

لقاءات ومناسبات العامة 

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

االفراد 

بناء وتوثيق عالقات جيدة مع المجتمع
بناء شراكات استراتيجية

صناعة هوية إعالمية متميزة

150.000
+

100,000

 

ميزانية المشروع

األهداف
الفعاليات و المعارض  

ريال

ريال

اإليراد المتوقع

بناء وتوثيق عالقات جيدة مع المجتمع 
توفير مصادر دخل ودعم لبرامج وانشطة الجمعية 

بناء شراكات استراتيجية 
االستثمار في إقامة مناشط لها عائد مادي 

50.000
+

 

ميزانية المشروع

األهداف

شاشات العرض 

رعــــايـــــــــة 

ريال

اإليراد المتوقع

تطويع التقنية لجلب الموارد 
توفير مصادر دخل ودعم لبرامج وانشطة الجمعية 

صناعة هوية اعالمية متميزة 

مشاركة المجتمع المناسبات العامة كاألعياد واليوم 
الوطني 

تنظيم فعاليات ومعارض إعالمية يتم من خاللها عرض 
برامج وانشطة الجمعية  

الترويج لجمعية عبر شاشات العرض في الطرقات 

األفكار و االقتراحات
إقامة معرض متخصص في المجمعات التجارية 

األفكار و االقتراحات
عرض الحمالت التسويقية في شاشات 

االفراد 

االفراد 

200.000
+

 

ميزانية المشروع

األهداف

تفعيل تطبيقات التواصل االجتماعي 

ريال

اإليراد المتوقع

صناعة هوية اعالمية متميزة 
توفير مصادر دخل لمشاريع وبرامج الجمعية 

تطويع التقنية لجلب الموارد 

إعداد محتوى إعالمي متميز من اخبار وعرض لإلنجازات 
وتسويق لبرامج عبر تطبيقات التواصل االجتماعي  

األفكار و االقتراحات
الترويج في تطبيقات التواصل االجتماعي وصفحات المؤثرين 

تطوير الهوية واعداد محتوى متميز 
االفراد والتجار والشركات و المؤسسات 

ريال20,000



 568,950    ----------    

 30,680    

5,400

19,700

31,251

72,500

15,140

5,500

17,200

4,500

--------

2,000

---------

4,000

3,000

تد��ب وتأهيل

5,000

مصا��ف أخرى

التكاليف التشغيلية 
إلدارة التسو�ق واإلعالم

مكافآت وحوافز

784,821
ريال

إجمالي التكلفة التشغيلية تكلفة التوظيف الجديدة

92113

 

ريال




