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م
االھداف العامة

مؤشرات األداءالخاصةاالھداف
من خالل ما یلي:رفع مستوي التسویق للجمعیة واستخدام أفضل الوسائل لذلك

زیادة عدد الداعمین من رجال االعمال والجھات المانحة1
عامخاللمانحةمؤسسة)30(زیارة.1
عامخاللأعمالورجلتاجر)30(زیارة.2

شھریاًمانحةمؤسسات)3ـ2(زیارة.1
فياعمالورجلتاجر)3ـ2(زیارة.2

الشھر
وجود خطة عمل.3

تنفیذ الحمالت (الشھریة / رمضان / عشر الخیر)زیادة اعداد الداعمین من عموم الناس2
زیادة عدد المتبرعین في بوابة العطاء.1
%10بنسبةالعامالتبرعزیادة.2
وجود خطة عمل.3

تنویع مصادر التمویل في جمعیة ركن الحوار3
زیادة اعدد المستقطعین في االستقطاع الشھر.1
تسویق الراعیات واالعالنات في المواقع اإللكتروني للجمعیة.2
بطاقات اإلھداء المطبوعة واإللكترونیة.3

زیادة اعدد المستقطعین في االستقطاع الشھر.1
تسویق رعایة واحدة شھریا واالعالنات في.2

المواقع اإللكتروني للجمعیة
وجود خطة عمل.3

4
بجمعیةعقد الشركات ومذكرات التفاھم مع الجھات ذات العالقة

ركن الحوار
تسویق منتجات الجمعیة من خالل الشركات ومذكرات

التفاھم مع الجھات ذات العالقة بالجمعیة
●ً عقد شراكة واحدة شھریا

خطة الملتقى●تنفیذ ملتقى أفضل الممارسات في الدعوة اإللكترونیة) عالمة بارزة في الحوار االلكترونيركن الحوارجعل (جمعیة5

لدى المجتمعركن الحوارتكوین صورة ذھنیة مشرقة عن جمعیة6
(العمل على ربط برامج جمعیة ركن الحوار برؤیة المملكة

2030(
التواجد على مدار الساعة في مواقع التواصل االجتماعي

خطة االعالم الرقمي في إدارة التسویق

خطة االعالم الرقمي في إدارة التسویقالتواجد على مدار الساعة في مواقع التواصل االجتماعيبالجمعیةاالستخدام االمثل لوسائل التوصل االجتماعي لتعریف المجتمع7

خطة االعالم الرقمي في إدارة التسویقتسویق منتجات الجمعیة من خالل وسائل التوصل االجتماعيلمنتجات الجمعیةاالستخدام االمثل لوسائل التوصل االجتماعي في التسویق8

وضع خطة عمل لك فرد في الفریقرفع مستوى األداء عند كل فرد بما یحقق تحسن في انتاجیتھیعمل باحترافیةركن الحواراعداد   فریق تسویق لجمعیة9

لجمعیة ركن الحواراالستثمار في األصولفتح فرص استثماریة للوصل إلى االستدامة المالیة10

2



م2021لعامالمالیةالمستھدفات
مالحظاتإجمالي المبلغالمؤسسات المانحةكبار التجاراألوامر المستدیمةعامة المتبرعینالسنة

14385,438,555.74432,852.001,049,525.001,464,000.008,384,932.74المالیةاالیرادات

14392,375,746.83373,142.002,149,642.001,816,500.006,715,030.83المالیةاالیرادات

14401,668,175.91297,725.501,562,782.002,452,200.005,980,883.41المالیةاالیرادات

9,482,478.481,103,719.504,761,949.005,732,700.00اإلجمالي
21,080,846.9

8

3,160,826.1المتوسط
6367,906.501,587,316.3

3
1,910,900.0

0
7,026,948.9

9

20204.000.000360.0001.500.001.640.0007.500.000لعامالمستھدف

20203.950.222250،8541،539،1981،210،0006،950،274لعامالمتحقق

20215.700.000500.0004.500.0002.800.000لعامالمستھدف
13.000.000
لایر
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م2021لعامالمالیةالمواردتنمیةلقسمالتشغیلیةالخطة

المسئولاإلجراءات واألنشطةالبرامج/المشاریعالھدف
التنفیذي

زمـن التـنـفـیـــذ
الدخلمقیاس األداءالتكلفة

المتوقع 123456789
1
0

1
1

1
2

زیارة
)30(

مؤسسة
مانحة خالل

عام

إعداد وتحدیث قاعدة بیانات
المؤسسات المانحة وإضافة

ما یستجد إلیھا

            تنمیة المواردمراجعة قاعدة البینات في الجمعیة

25000
 

 

 

الحصول على
)30(بیانات

مؤسسة

2.800.00
0

            تنمیة المواردجمع بیانات للجھات المانحة

إعداد ملفات المشاریع
التسویقیة

لف)30(طباعة            قسم االعالممؤسسات مانحة
من ستھ عشر

مشروع
            التصمیمتصمیم الملفات

            قسم االعالمملف)50(طباعة

مؤسسات)4(زیارة
مانحة شھریاً

التواصل مع المؤسسة واخذ موعد
تنمیة المواردتجھیز الملف المقدم

)30(زیارة
مؤسسة خالل

عام  

متابعة الملفات المقدمة
للمؤسسات المانحة

)30(متابعة            تنمیة الموارداالتصال على المؤسسة
خطاب خالل

عام             تنمیة المواردزیارة المؤسسة

زیارة
تاجر)30(

ورجل أعمال
خالل عام

ملف)100(إعداد
خاص بالتجار.

            قسم االعالمإعداد الملفات

)100(طباعة

ملف

4.000.000 

 

 

            التصمیمتصمیم الملفات

أربععنملف)100(طباعة
قسم االعالممشاریع

  
          

ورجلتاجر)4(زیارة
اعمال في الشھر

            تنمیة المواردالتواصل مع التاجر واخذ موعد

)30((زیارة
تاجر خالل عام

            تنمیة المواردكتابة الخطاب
            تنمیة المواردتجھیز الملف المقدم

            تنمیة المواردالزیارة

)30(متابعة            تنمیة الموارداالتصال على التاجرمتابعة التجار بعد الزیارة
طلب             تنمیة المواردزیارة التاجر وتقدیم التقریر

برنامج
معالتواصل

الداعمین

فریق االتصال●
مكتب االستقبال●

قاعد بیانات الداعمین الرجال
تنمیة المواردوالنساء

            

500.000یومياتصال20 10000
            فریق االتصالافراد4ـــ3مكونفریق

تنمیة المواردتقریر الداعمین

تنمیة المواردتطویر واجھة مكتب االستقبال
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المسئولاإلجراءات واألنشطةالبرامج/المشاریعالھدف
التنفیذي

الدخل المتوقعمقیاس األداءالتكلفةزمـن التـنـفـیـــذ

123456789
1
0

1
1

1
2

15000

رسائل

خطة
مستقلة

 500.000
 

 

االستقطا
ع الشھر
بما ال یقل

عن
50000

لایر
شھریا

إعداد مشروع
االستقطاع الشھري

قسم االعالمتجھیز مسودة اعالن المشروع
            قسم االعالمكتابة محتوى المشروع
            التصمیمتصمیم إعالن المشروع

            قسم االعالمبوستر)000(طباعة

خطة تسویقیة
لالستقطاع

            تنمیة الموارداالتصال بالشركات واخذ موعد الزیارة

 1000

            تنمیة المواردتوزیع االستقطاع على موظفي الشركة
ارسال رسالة واحدة
شھریاً للمستقطعین
بمنجزات المكتب

            تنمیة المواردكتابة نص الرسالة

            تنمیة المواردارسال الرسالة

تقدیم أربع خدمات
للمستقطعین

            تنمیة المواردتحدید الخدمة المقدمة

30000

للبرنامج
اإللكتروني

            تنمیة المواردارسال اعالن الخدمات للمستقطعین
            تنمیة المواردتسجیل المستقطعین

            تنمیة المواردتجھیز محتوى البرنامج
            تنمیة المواردتنفیذ البرنامج

متابعة المستقطعین
تنمیة المواردارسال رسائل تذكیریة على انتھاء االستقطاعشھریاً

برنامج اإللكتروني
            قسم التقنیاتتصمیم برنامجللمستقطعین

تسویق
منتجات

تسویق الراعیات
واالعالنات في

المواقع اإللكتروني
للجمعیة

            تنمیة المواردحصر كمیة التفاعل على الموقع

 3000

ملفاعداد 
التسویق
علىوتسویقھ

(20) جھة

100.000
            تنمیة الموارداعداد ملف التسویق

تنمیة المواردحصر الجھات المستفیدة
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

تنمیة المواردتنفیذ البرنامج

الشراكات
( نقل التجربة )

            تنمیة المواردتحدید الجھات المقترح عقد الشركات معھا

 1000

ملفاعداد  
التسویق
تفاھممذكراتوابرام

جھة)10(مع
100.000

            تنمیة المواردصیاغة مذكرة التفاھم
            تنمیة المواردتحدید فریق االتصال مع الجھات

            تنمیة المواردجدول الزیارات
            تنمیة المواردتنفیذ الزیارات
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المسئولاإلجراءات واألنشطةالبرامج/المشاریعالھدف
التنفیذي

زمـن التـنـفـیـــذ
الدخل المتوقعمقیاس األداءالتكلفة

123456789
1
0

1
1

1
2

بطاقات
اإلھداء

تطویر وتنفیذ برنامج
بطاقات اإلھداء

اإللكتروني

جمع مالحظات على برنامج
 قسم االعالمالبطاقات االھداء

           

10000 

 

150تسویق 

50.000 شھریابطاقة قسم االعالمتصمیم البطاقات االلكترونیة
            

            قسم االعالماستالم النسخة االولیة للتعدیل
            تنمیة الموارداطالق البرنامج بحلتھ الجدیدة

تطویر وتنفیذ برنامج
بطاقات اإلھداء الورقي

            قسم االعالم الرقميإعداد المحتوى

  تسویق
المشروع

( 6 ) فيمرات
العام

 50.000

            قسم االعالماعادة تصمیم البطاقات

            قسم االعالم)5000000(طباعة

            قسم االعالماستالم المطبوعات و توزیعھا
تسویق مشروع بطاقات اإلھداء إلكترونیا

تنمیة المواردالسنةفيمرات6بواقع

الحملة
التسویقیة

لشھر
رمضان

حملة رمضان
قسم االعالمإعداد المحتوى

2000.000خطة مستقلة200000 قسم االعالمتصمیم المحتوى
تنمیة المواردطباعة  (     )بنر و (  ) برشور

الخطة
التسویقیة

للحج
عشر الخیر

قسم االعالمإعداد المحتوى
خطة مستقلة70000

 500 الف
لایر قسم االعالمتصمیم المحتوى

طباعة  (     )بنر و (  ) برشور

الحملة
التسویقیة
الشھریة

تسویق منتج
في كل شھر

قسم االعالمإعداد المحتوى
ملیونواحدخطة مستقلة120000

قسم االعالمتصمیم المحتوى

الھد
المسئولاإلجراءات واألنشطةالبرامج/المشاریعف

التنفیذي

زمـن التـنـفـیـــذ
الدخل المتوقعمقیاس األداءالتكلفة

123456789
1
0

1
1

1
2

60.000            االنتھاء من جمیع الترتیبات المتعلقة)SMS(رسائل
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            SMSالمتابعة
            SMSالخدمةتدشین

بقیة الھلل في المراكز
التجاریة

            الھللبقیةحولجھات3معالتفاوضاكمال

300.000             جھات3الھللبقیةمعوالتوقیعاإلعالنضرورة

تدشین انطالق الجمعیة من
الریاض بحضور ماال یقل عن

وسیدةأعمالرجال100
أعمال

( ملتقى أفضل الممارسات
(

30000500.000

ملف مرفق

البدء في المعارض
200.000معارض3فتحاإلعالمیة معارض3فتح

اطالق حملة سفراء
الحوار

100.00

0
ملیونواحد

إقامة مناسبة لرواد
25000500.000األعمال

العددالوسیلةاإلجراءات واألنشطةالھدف
في العام

مسؤول
مالحظاتالتنفیذ

الحوارركنسمعةتعزیز
خیريكیانبوصفھا

فریق االعلم الرقمي12تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتنشر احصائیات الجمعیة الشھریة

فریق االعلم الرقمي50تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتنشر احصائیات الجمعیة االسبوعیة
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موشن قرافكفریق االعلم الرقمي4تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتنشر احصائیات الجمعیة ربع سنویة

إبراز األثر لمشاریع الجمعیة

فریق االعلم الرقمي50تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتمقاطع فدیو لماذا اسلمت
تفعیل القصص في

إنستقرام- فیس بوك –
تویتر- ستوري واتس أب

عبر : خطة لقاءات مع
مسؤولین المركز | الدعاة

| المسلمین الجدد .

فریق االعلم الرقمي50تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتمقاطع فدیو شكرا جمعیة   الحوار

تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتمقاطع فدیو رسل السالم
50

فریق االعلم الرقمي

حضور الجمعیة في الفضاء اإللكتروني
50تویتر +فیس بوك + یوتیوب + سناي شاتتغریدات المناسبات السنویة%10بنسبةالمتابعینلزیادة

فریق االعلم الرقمي

زیادة التفاعل اإلیجابي في
الحسابات.

مسابقة تفاعلیة.1
تغریدات عامة عبارات تحفیزیھ.2

مسابقة دعویة بجوائز (یمكن طلب دعم الجوائز.1
مسابقة.)٢(عددمانحة)شركةدعمعبر

خطة شھریة لنشر محتوى ھادف.2

50
فریق االعلم الرقمي

تعریف عن الجمعیة وانشطتھا
تحدیث شھري لإلحصائیات

تحدیث الموقع االعالمي للجمعیة
12

فریق االعلم الرقمي

صناعة الصورة الذھنیةالھدف االستراتیجي
للمركز

م2021لعامالرقمياإلعالملقسمالتشغیلیةالخطة

اإلجراءاتالبرامج/المشاریعالھدف
المسئول التنفیذيواألنشطة

التـنـفـیـــذزمـن
مقیاس األداءالتكلفة

123456789
1
0

1
1

1
2

النشر
االلكترون
ي عبر

مواقعطریقعنشھریاّمحتویات)4(نشر
المكتب

(االحصائیة االسبوعیة)

            فریق االعلم الرقميإعداد المحتوى

 
محتوي)48نشر(

في العام نشر المحتوى
فریق االعلم الرقمي

            

8



التقنیة
وسائل

التواصل
االجتماع

ي

مواقعطریقعنشھریاّمحتوى)1(نشر
المكتب

(االحصائیة الشھریة)

فریق االعلم الرقميإعداد المحتوى
محتوي)12نشر(

في العام نشر المحتوى
فریق االعلم الرقمي

مواقعطریقعنشھریامحتوى)1(نشر
المكتب

(المناسبات الوطنیة والعالمیة)

فریق االعلم الرقميإعداد المحتوى
            

 
)محتوى2(نشر

في العام نشر المحتوى
فریق االعلم الرقمي

            

مواقعطریقعنسنويربعمحتوى)1(نشر
المكتب (موشن قرفك ) تقریر موجز عن

المكتب

            فریق االعلم الرقميإعداد المحتوى

 
)محتوى4(نشر

في العام نشر المحتوى
فریق االعلم الرقمي

            

رمضانشھرفياسبوعیامحتویات)3(نشر
عن طریق مواقع المكتب

            فریق االعلم الرقميإعداد المحتوى

 

)محتوى12(نشر

في الشھر
شھریالایرالف20

            فریق االعلم الرقمينشر المحتوى

            فریق االعلم الرقميتنفیذ الحملة

الحجةذومنالعشرفيمحتویات)10(نشر
عن طریق مواقع المكتب

فریق االعلم الرقميإعداد المحتوى

 

)محتوى10(نشر

في الشھر فریق االعلم الرقمينشر المحتوى

فریق االعلم الرقميتنفیذ الحملة

تحلیل للحسابات عبر موقع تحلیل معتمد یتم
االشتراك فیھ بشكل سنوي.

فریق االعلم الرقميتحلیل شھري

منصة Keyhole
باقةھيالمناسبةوالباقة Premium support

للشھر$١٣٥وشھریاًالدفععند$١٤٩الشھرياشتراكھا
سنويلایر6000=السنویة.الخطةاختیارعند

مسابقة دعویة بجوائز (یمكن طلب دعم الجوائز عبر دعم
مسابقة.)٢(عددمانحة)شركة

مستقلةخطةلایر5000فریق االعلم الرقميمسابقة ربع سنویة

الكترونیةتسویقیةحمالت8عنیقلالماإقامة
لمشاریع المكتب

            فریق االعلم الرقميإعداد محتوى الحملة
لایرلف15

مستقلةخطةشھریا             فریق االعلم الرقميتجھیز التصامیم

            الرقمياالعلمفریقنشر الحملة

م2021لعامالتسویقإدارةلبرامجالتشغیلیةالتكلفة
العائد المتوقعالتكلفة السنویةالبرنامجم
250002.800.000عامخاللمانحةمؤسسة)30(زیارة.1
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4.000.000عامخاللأعمالورجلتاجر)30(زیارة.2

10.000500.00برنامج التواصل مع الداعمین.3

50.000500.000الرسائلاشتراك+شھریالایر50000عنیقلالبماالشھراالستقطاع.4

5000100.000تسویق منتجات.5

10.000100.000بطاقات اإلھداء.6

200.0002.000.000الحملة التسویقیة لشھر رمضان.7

70.000500.00الخطة التسویقیة للحج.8

120.0001.000.000الحملة التسویقیة الشھریة.9

100.0001.000.000حملة سفراء الحوار.10

25000500.000مناسبة لرواد األعمال.11

6000بشكل سنوي.تحلیل للحسابات عبر موقع تحلیل معتمد یتم االشتراك فیھ.12

150.000تطویر بوابة الدعم اإللكتروني (بوابة العطاء).13

لایر13.000.000لایر771.000المجموع
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