100

أول  100يوم من الجمعية
 .1ما تم إنجازه:
خطوات أول  100يوم للجمعيات:
•

العنوان الوطني.

•

استخراج رقم .700

•

فتح حساب في التأمينات االجتماعية

•

فتح الحساب البنكي:

الراجحي.
اإلنماء.
•

الشؤون املالية للسنة األولى.

•

تأمين مقر للجمعية مؤقت للجمعية في الرياض.

•

تعيين مدير املوارد املالية ومحاسب أ .سهيل املطيري.

•

اعتماد منصة محاسبة الكترونية وسحابية.

•

عروض أسعارملراجعة وتدقيق القوائم املالية من  3محاسبين قانونيين للعامين  2020و  2021م.

•

جمع إيرادات بإجمالي قرابة مليون ريال معتمدة ستدخل الحساب قريبا إن شاء هللا.

•

اعتماد مبلغ  10مليون ريال من هيئة األوقاف لجمعية ركن الحواراألهلية.

•

إصدارشهادة استرداد الضريبة للجمعية من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 .2املو افقة على الخطة االستراتيجية وامليزانية:
بناء على املادة الثامنة عشر من الالئحة للجمعية النقطة رقم ( )2،3تختص الجمعية العمومية باعتماد امليزانية والخطة
املقترحة للسنة املالية الجديدة ..
الحواراإللكتروني:
 . 1دخول  25ألف شخص في اإلسالم بإذن هللا.
 . 2إطالق مركز االتصال الهاتفي في  5دول .
 . 3البدء في تنفيذ مشروع الذكاء الصناعي.
 . 4توقيع  5شراكات عاملية ملركز االتصال على األقل .
 . 5تصميم ونشر  20فيديو للتعريف باإلسالم والتسويق للحواراإللكتروني .
 . 6استحداث العمل على منصات التواصل الصوتي واملرئي في وسائل التواصل االجتماعي.
 . 7تنفيذ  12محاضرة تدريبية متقدمة لدعاة الحواراإللكتروني.

 . 8االتصال على  36ألف مسلم سابق ملعرفة احتياجاتهم واالطمئنان عليهم والتأكد من بقائه م على اإلسالم.
أكاديمية رسل السالم:
 . 1تأهيل وتدريب عدد  2000معرف باإلسالم
 . 2تطوير وإطالق اللغة العربية والفلبينية واإلسبانية لتأهيل املعرفين باإلسالم .
 . 3تنفيذ  12محاضرة إلكترونية لتطوير املعرفين باإلسالم بلغات األكاديمية.
 . 4استحداث بيئة أو منصة خاصة للتدريب والتطبيق العملي ملتدربي األكاديمية .
 . 5تطوير وإطالق دورة لتدريب املدربين للتعريف باإلسالم.
أهداف برامج جمعية ركن الحوار2021
أكاديمية املسلم الجديد:
 . 1تخرج ال يقل عن  1500مسلم جديد من األكاديمية. .
 . 2انضمام ال يقل عن  7920مسلم جديد إلى األكاديميات..
 . 3ال يقل عن  1320جلسة فردية تحفيظ قرآن للمسلمين الجديد. .
 . 4ال يقل عن  250جلسة فردية لتعليم الصالة. .
 . 5إطالق أكاديمية املسلم الجديد باللغة البرتغالية.
 . 6إطالق أكاديمية املسلم الجديد باللغة اإلسبانية .
 . 7ال يقل عن  420مادة إعالمية تشمل )كتيبات إلكترونية ،فيديوهات موشن جر افيك وتصاميم تعليمية(.
متطوعون لإلسالم:
إعادة هيكلته وتنظيمه وتحديد نطاق عمله ووضع خطة لتشغيله.
تنمية املوارد املالية:
 . 1جلب دعم بقيمة  13مليون ريال سعودي.
 . 2استخراج رقم رسائل ال  smsوتنفيذ حملة تسويق له إلدخال  60000ريال سعودي من خالله.
 . 3زيارة  50جهة مانحة و  50رجل أعمال وجلب تبرعات بقيمة  6.8مليون ريال سعودي - .تكوين فريق نسائي للعالقات
العامة
وتسويق.
 . 4زيادة التفاعل في حسابات وسائل التواصل االجتماعي عن طريق إقامة حملتين إعالمية كبيرة -رمضان ،الحج  -وعشرة
حمالت
صغيرة – شهريا. -

 . 5توقيع  3شراكات لبرنامج بقية الهلل.
 . 6حفل افتتاح مقر الجمعية في الرياض بحضور 100شخص من رجال األعمال والشخصيات املؤثرة.
(سيذكر فقط إجمالي كل برنامج وإجمالي امليزانية)
املسلم الجديد

الحواراإللكتروني
خدمات التشغيلالخدمات التقنية والتسويقية اجمالي البرنامج
2,723,000

756,000

3,826,900

خدمات التشغيل
949,696

رسل السالم
926,000

2,795,980

الرواتب
737,860

اإلدارة والخدمات املساندة
الرواتب
104,676

السنوي

مصاريف القنوات التسويقية
737,860

1,475,720

إجمالي امليزانية

مصاريف تشغيلية وإدارية اجمالي البرنامج
243,633

635,100

1,743,276

تنمية املوارد املالية

خدمات التشغيلالخدمات التقنية والتسويقية اجمالي البرنامج
1,615,800

الخدمات التقنية والتسويقية

اجمالي البرنامج

316,531

خدمات التشغيل و الرواتب مصاريف تقنية وتسويقية وإدارية
5,441,232

3,988,393

اإلجمالي
9,429,625

 .3املو افقة على الصندوق الوقفي:
بناء على املادة الثامنة والثالثون من الالئحة للجمعية النقطة (و) ملجلس اإلدارة الصالحية
"تسجیل العقارات و إفراغھا وقبول الوصایا واألوقاف والھبات ودمج صكوك أمالك الجمعیة وتجزئتھا وفرزھا،
وتحدیث الصكوك وإدخالھا في النظام الشامل ،وتحویل األراض ي الزراعیة إلى سكنیة ،وإجراء أي تصرفات محققة للجمعیة
الغبطة واملصلحة ،بعد مو افقة الجمعیة العمومیة".

 .4تعيين املحاسب القانوني:
بناء على املادة الثامنة عشر من الالئحة للجمعية النقطة رقم ( )6تختص الجمعية العمومية باعتماد امليزانية
والخطة املقترحة للسنة املالية الجديدة ..
 ."٦تعیين محاسب قانوني مرخص لھ؛ ملراجعة حسابات الجمعیة ،وتحدید أتعابھ".

 .5إنشاء فروع الجمعية على مستوى اململكة:

بناء على الالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات واملؤسسات األهلية في الفصل الرابع املادة السادسة عشر،
"يجوزللجمعية إنشاء فروع لها داخل اململكة بمو افقة الوزير أو من يفوضه والجهة
املشرفة ،وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للو ا زرة املتطلبات اآلتية:
 -1ما يثبت مو افقة الجمعية العمومية على إنشاء الفرع".

