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 م
 االهداف العامة

ات األداء الخاصة االهداف  مؤ�ش
 :  رفع مستوي التس��ق للجمع�ة واستخدام أفضل الوسائل لذلك من خالل ما ��ي

ن من رجال االعمال والجهات المانحة 1  ز�ادة عدد الداعمني
 عام  خالل مانحة مؤسسة) 30( زیارة .1
 عام  خالل أعمال ورجل تاجر) 30( زیارة .2

ً  مانحة مؤسسات) 3 ـ2( زیارة .1  شھریا
 في اعمال ورجل تاجر) 3 ـ2( زیارة .2

 الشھر
 عمل  خطة وجود .3

ن من عموم الناس  2  )الخیر عشر /  رمضان/  الشھریة( الحمالت  تنفیذ  ز�ادة اعداد الداعمني
  العطاء بوابة في المتبرعین عدد زیادة .1
 % 10 بنسبة العام التبرع زیادة .2
 عمل  خطة وجود .3

ي جمع�ة ركن الحوار 3
 تن��ــــع مصادر التم��ل �ن

   الشھر االستقطاع في المستقطعین اعدد زیادة .1
 للجمعیة  اإللكتروني المواقع في واالعالنات الراعیات تسویق .2
  واإللكترونیة المطبوعة اإلھداء بطاقات .3

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

 للجمعیة  اإللكتروني المواقع
 عمل  خطة وجود .3

كات ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العالقة بجمع�ة   4 عقد ال�ش
 ركن الحوار

 ومذكرات  الشركات  خالل من  الجمعیة  منتجات  تسویق
 بالجمعیة  العالقة ذات  الجھات  مع التفاھم

ً  واحدة شراكة عقد  ●   شھریا

ي  ركن الحوار جعل (جمع�ة 5
وين ي الحوار االل��ت

ون�ة  ) عالمة بارزة �ن ي الدعوة اإلل��ت
 خطة الملت�ت  ● تنف�ذ ملت�ت أفضل الممارسات �ن

قة عن جمع�ة 6  لدى المجتمع ركن الحوار  تك��ن صورة ذهن�ة م�ش
(  المملكة برؤیة الحوار ركن جمعیة برامج ربط على العمل

2030( 
  االجتماعي التواصل مواقع في الساعة مدار على التواجد

 التسویق  إدارة في الرقمي االعالم خطة

االستخدام االمثل لوسائل التوصل االجتما�ي لتع��ف المجتمع   7
 التسویق  إدارة في الرقمي االعالم خطة االجتماعي  التواصل مواقع في الساعة مدار على التواجد بالجمع�ة 
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ي التس��ق لمنتجات الجمع�ة 8
 التسویق  إدارة في الرقمي االعالم خطة االجتماعي التوصل وسائل خالل  من الجمعیة منتجات تسویق االستخدام االمثل لوسائل التوصل االجتما�ي �ن

اف�ة  ركن الحوار اعداد   ف��ق �س��ق لجمع�ة 9  الفریق في فرد لك عمل خطة وضع  انتاجیتھ في تحسن یحقق بما فرد كل عند األداء مستوى رفع �عمل باح�ت
  لجمع�ة ركن الحوار    األصول  في االستثمار فتح فرص استثمار�ة للوصل إ� االستدامة المال�ة   10

 

 

 م  2021المستهدفات المال�ة لعام 
ن  السنة عني المؤسسات   كبار التجار األوامر المستد�مة عامة المت�ب

 مالحظات إجما�ي المبلغ  المانحة 

 االيرادات المال�ة
1438  5,438,555.74 432,852.00 1,049,525.00 1,464,000.00 8,384,932.74 

 

 6,715,030.83 1,816,500.00 2,149,642.00 373,142.00 2,375,746.83 1439 االيرادات المال�ة
 

 5,980,883.41 2,452,200.00 1,562,782.00 297,725.50 1,668,175.91 1440 االيرادات المال�ة
 

  21,080,846.98 5,732,700.00 4,761,949.00 1,103,719.50 9,482,478.48 اإلجما�ي 

  7,026,948.99 1,910,900.00 1,587,316.33 367,906.50 3,160,826.16 المتوسط 

  7.500.000 1.640.000 1.500.00 360.000 4.000.000 2020المستهدف لعام 

  6٬950٬274 1٬210٬000 1٬539٬198 250٬854 3.950.222 2020 المتحقق لعام
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 2.800.000 4.500.000 500.000 5.700.000 2021 المستهدف لعام
13.000.000 
 ر�ال

 

 

 

 

م2021الخطة التشغ�ل�ة لقسم تنم�ة الموارد المال�ة لعام  

المسئول   اإلجراءات واأل�شطة  المشاریع/البرامج الهدف  
 التنف�ذي

 زمـن التـنـفـ�ـــذ 
الدخل   مق�اس األداء  التكلفة

1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتوقع 
0 

1
1 

1
2 

 ز�ارة 
 )30  (

مؤسسة 
مانحة خالل  

 عام 

 بیانات قاعدة وتحدیث إعداد
 وإضافة المانحة المؤسسات

 إلیھا  یستجد ما

ي 
                         تنم�ة الموارد  الجمع�ة مراجعة قاعدة البينات �ن

25000 
  
  
  

 على الحصول
 (30) بیانات

  مؤسسة

2.800.00
0 

                         تنم�ة الموارد  جمع ب�انات للجهات المانحة  

 المشاریع ملفات إعداد 
  التسویقیة

 لف (30) طباعة                         قسم االعالم  مؤسسات مانحة 
 عشر ستھ من

 مشروع 
                         التصم�م    تصم�م الملفات 

                         قسم االعالم  ) ملف  50طباعة ( 

 مؤسسات) 4( زیارة
ً  مانحة   شھریا

 التواصل مع المؤسسة واخذ موعد 
ن الملف المقدم    تنم�ة الموارد  تجه�ي

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 (30( زیارة
 خالل ؤسسةم

   عام 

 المقدمة الملفات متابعة
 المانحة للمؤسسات

 (30) متابعة                         تنم�ة الموارد  االتصال ع� المؤسسة  
 خالل خطاب

                         تنم�ة الموارد  ة المؤسسةز�ار  عام 

 ز�ارة  
) تاجر  30(

ورجل أعمال 
 خالل عام 

 ملف) 100( إعداد
 .بالتجار خاص

                         قسم االعالم إعداد الملفات 
) 100( طباعة

  ملف

4.000.000  
  
  

                         التصم�م    تصم�م الملفات
) ملف عن أر�ــع  100طباعة (

                         قسم االعالم مشار�ــــع 

 ورجل تاجر) 4( زیارة
 الشھر في اعمال

                         تنم�ة الموارد  التواصل مع التاجر واخذ موعد 
 (30)( زیارة

 عام  خالل اجرت
                         تنم�ة الموارد  كتابة الخطاب 

ن الملف المقدم                           تنم�ة الموارد  تجه�ي
                         تنم�ة الموارد  ال��ارة 

  (30) متابعة                         تنم�ة الموارد  االتصال ع� التاجر  الزیارة بعد التجار متابعة
                         تنم�ة الموارد  التاجر وتقد�م التق��ر  ز�ارة  طلب
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برنامج 
التواصل مع  

 الداعمین

  االتصال فریق ●
 االستقبال مكتب ●

 

ن الرجال   قاعد ب�انات الداعمني
                         تنم�ة الموارد  والنساء

 500.000 یومي اتصال 20  10000
                         ف��ق االتصال   افراد   4ـــ  3ف��ق مكون 

ن     تنم�ة الموارد  تق��ر الداعمني
  تنم�ة الموارد  تط��ر واجهة مكتب االستقبال  

 

المسئول   اإلجراءات واأل�شطة  المشاریع/البرامج الهدف  
 التنف�ذي

الدخل   مق�اس األداء  التكلفة زمـن التـنـفـ�ـــذ 
 المتوقع 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

15000 
 رسائل

 خطة
  مستقلة

 500.000 
  
    

  
االستقطا 

ع الشھر  
بما ال یقل  

عن  
50000  
لایر  

 شھریا  

  مشروع إعداد
 الشھري  االستقطاع

وع  ن مسودة اعالن الم�ش              قسم االعالم تجه�ي
وع                           قسم االعالم كتابة محتوى الم�ش

وع                            التصم�م   تصم�م إعالن الم�ش
                         قسم االعالم ) بوس�ت  000طباعة (  

 تسویقیة خطة
 لالستقطاع 

كات واخذ موعد ال��ارة                           تنم�ة الموارد  االتصال بال�ش

 1000 
كةتوز�ــــع  ي ال�ش

                         تنم�ة الموارد  االستقطاع ع� موظ�ن
 واحدة رسالة  ارسال
 ً  للمستقطعین شھریا

  المكتب  بمنجزات

                         تنم�ة الموارد  كتابة نص الرسالة 
                         تنم�ة الموارد  ارسال الرسالة  

 خدمات أربع تقدیم
 للمستقطعین

                         تنم�ة الموارد  تحد�د الخدمة المقدمة 

30000 
  للبرنامج

  اإللكتروني

ن                           تنم�ة الموارد  ارسال اعالن الخدمات للمستقطعني
ن                           تنم�ة الموارد  �سج�ل المستقطعني
نامج ن محتوى ال�ب                          تنم�ة الموارد  تجه�ي

نامج                          تنم�ة الموارد  تنف�ذ ال�ب
 المستقطعین متابعة

 ً �ة ع� انتهاء االستقطاع   شھریا              تنم�ة الموارد  ارسال رسائل تذك�ي
 اإللكتروني برنامج

                         قسم التقن�ات   تصم�م برنامج    للمستقطعین

�س��ق 
 منتجات    

 الراعیات تسویق
 في واالعالنات

 اإللكتروني المواقع
  للجمعیة

                         تنم�ة الموارد  ح� كم�ة التفاعل ع� الموقع  

 3000 

اعداد ملف    
 التس��ق

 و�س��قه ع�
   جهة (20) 

                         تنم�ة الموارد  اعداد ملف التس��ق 100.000
 تنم�ة الموارد  حصر الجھات المستفیدة  

  
  
  

  
  
  

  
  
   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

نامج              تنم�ة الموارد  تنف�ذ ال�ب

كات معها ح عقد ال�ش  1000                          تنم�ة الموارد  تحد�د الجهات المق�ت



5 
 

  الشراكات
 ) التجربة نقل( 

اعداد ملف                              تنم�ة الموارد  صیاغة مذكرة التفاھم  
 التس��ق

وابرام مذكرات 
) جهة10تفاهم مع (    

                         تنم�ة الموارد  الجھات  تحدید فریق االتصال مع  100.000
                         تنم�ة الموارد  جدول ال��ارات 
                         تنم�ة الموارد  تنف�ذ ال��ارات  

 

 

المسئول   اإلجراءات واأل�شطة  المشاریع/البرامج الهدف  
 التنف�ذي

 التـنـفـ�ـــذ زمـن 
الدخل   مق�اس األداء  التكلفة

1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتوقع 
0 

1
1 

1
2 

بطاقات 
 اإلهداء  

 برنامج وتنفیذ تطویر
 اإلھداء بطاقات

 اإللكتروني 

 جمع مالحظات على برنامج  
   قسم االعالم البطاقات االھداء 

                      

10000  
  

 150 تسویق 
شھریا بطاقة                          قسم االعالم تصمیم البطاقات االلكترونیة  50.000    

                         قسم االعالم استالم النسخة االولیة للتعدیل 
نامج بحلته الجد�دة                           تنم�ة الموارد  اطالق ال�ب

 برنامج وتنفیذ تطویر
 الورقي اإلھداء بطاقات

قسم االعالم  إعداد المحتوى  
                         الرق�ي 

 المشروع  تسویق  
  مرات  ( 6  ) 

العام  في  
  50.000 

                         قسم االعالم اعادة تصمیم البطاقات  
                         قسم االعالم )  5000000طباعة (  

                         قسم االعالم استالم المطبوعات و توزیعھا 
ون�ا  وع بطاقات اإلهداء إل��ت �س��ق م�ش

ي السنة 6بواقع 
             تنم�ة الموارد  مرات �ن

الحملة 
ي 

التس���ت
ة لشهر 
 رمضان 

 رمضان  حملة
             قسم االعالم إعداد المحتوى  

 2000.000  مستقلة خطة 200000
             قسم االعالم تصم�م المحتوى  

             تنم�ة الموارد  طباعة  (     )بنر و (  ) برشور

الخطة 
ي 

التس���ت
 ة للحج

 الخیر  عشر 
             قسم االعالم إعداد المحتوى  

  مستقلة خطة 70000
 الف 500 

 لایر
 

             قسم االعالم تصم�م المحتوى 
              طباعة  (     )بنر و (  ) برشور

الحملة 
ي 

التس���ت
 ة

 الشه��ة

 منتج  تسویق
 شھر كل في

             قسم االعالم إعداد المحتوى  
 واحد مليون  مستقلة خطة 120000

 قسم االعالم تصم�م المحتوى 
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الهد 
المسئول   اإلجراءات واأل�شطة  المشاریع/البرامج ف  

 التنف�ذي

 زمـن التـنـفـ�ـــذ 
الدخل   مق�اس األداء  التكلفة

1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتوقع 
0 

1
1 

1
2 

 ( SMS(    رسائل 
                          االنتھاء من جمیع الترتیبات المتعلقة  

                          SMSمتابعة ال 60.000  
                          SMSتدشین خدمة ال

 المراكز في الھلل بقیة 
 التجاریة

                          جهات حول بق�ة الهلل   3ا�مال التفاوض مع 
ورة اإلعالن والتوقيع مع بق�ة الهلل  300.000                             جهات  3�ن

              

 

 من الجمعیة انطالق تدشین
 عن یقل ماال بحضور الریاض 
 وسیدة أعمال رجال   100

 أعمال
 الممارسات أفضل ملتقى( 

( 

              

30000  500.000 
              

  ملف مرفق 
            

 
 المعارض في البدء

 اإلعالمیة

              
              معارض  3فتح  200.000 معارض  3 فتح 

              

 سفراء حملة اطالق 
 الحوار 

              100.00
               واحد مليون  0

 لرواد  مناسبة إقامة 
 األعمال 

              25000  500.000               
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 الوس�لة اإلجراءات واأل�شطة  الهدف  
 العدد  

ي العام  
 �ن

 مسؤول  
 مالحظات   التنف�ذ 

  الحوار ركن سمعة تعزیز
 خیري  كیان بوصفھا

 ��ش احصائ�ات الجمع�ة الشه��ة 
ت���ت +ف�س بوك + يوتيوب + سناي  

 شات  
 ف��ق االعلم الرق�ي  12

 

 الجمع�ة االسبوع�ة ��ش احصائ�ات 
ت���ت +ف�س بوك + يوتيوب + سناي  

 شات  
  ف��ق االعلم الرق�ي  50

 ��ش احصائ�ات الجمع�ة ر�ــع سن��ة 
ت���ت +ف�س بوك + يوتيوب + سناي  

 شات  
 موشن قرافك  ف��ق االعلم الرق�ي  4

 إبراز األثر لمشار�ــــع الجمع�ة 

 مقاطع فديو لماذا اسلمت 
يوتيوب + سناي  ت���ت +ف�س بوك + 

 شات  
 ف��ق االعلم الرق�ي  50

ي 
تفع�ل القصص �ن

  –ف�س بوك   -إ�ستقرام
ستوري وا�س أب  -ت���ت 

ع�ب : خطة لقاءات مع 
ن المركز | الدعاة  مسؤولني

ن الجدد .   | المسلمني

 مقاطع فديو شكرا جمع�ة   الحوار
ت���ت +ف�س بوك + يوتيوب + سناي  

 شات  
 ف��ق االعلم الرق�ي  50

 مقاطع فديو رسل السالم 
ت���ت +ف�س بوك + يوتيوب + سناي  

 شات  

50 
 ف��ق االعلم الرق�ي 

ي  
وين ي الفضاء اإلل��ت

 حضور الجمع�ة �ن
ن بنسبة    50 ت���ت +ف�س بوك + يوتيوب + سناي شات   تغ��دات المناسبات السن��ة % 10ل��ادة المتابعني

  ف��ق االعلم الرق�ي 

ي  ز�ادة التفاعل 
ي �ن اإل�جايب

 الحسابات. 

 مسابقة تفاعل�ة  .1
�ه  .2 ن  تغ��دات عامة عبارات تحف�ي

مسابقة دع��ة بجوائز (�مكن طلب دعم   .1
كة مانحة) عدد ( )  ۲الجوائز ع�ب دعم �ش

 مسابقة. 
 خطة شه��ة لن�ش محتوى هادف .2

50 

  ف��ق االعلم الرق�ي 

 تع��ف عن الجمع�ة وا�شطتها 
 تحد�ث شهري لإلحصائ�ات 

 الموقع االعال�ي للجمع�ة  تحد�ث 
12 

  ف��ق االعلم الرق�ي 

ي  ات��ب  الهدف االس�ت
صناعة الصورة الذهن�ة  

 للمركز
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م2021الخطة التشغ�ل�ة لقسم   اإلعالم الرق�ي لعام   

المسئول   اإلجراءات واأل�شطة  المشاریع /البرامج الهدف 
 التنف�ذي 

 زمـن التـنـفـ�ـــذ
 مق�اس األداء  التكلفة 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

الن�ش  
ي  

وين االل��ت
ع�ب  

التقن�ة  
وسائل 

التواصل  
 االجتما�ي 

ّ  محتویات) 4( نشر  مواقع طریق عن شھریا
   المكتب

 )االسبوعیة االحصائیة(

                         ف��ق االعلم الرق�ي  إعداد المحتوى 
 محتوي ) 48(نشر  

 المحتوى ��ش  العام  في
 ف��ق االعلم الرق�ي 

                        
ّ  محتوى) 1( نشر  مواقع طریق عن شھریا

   المكتب
 )الشھریة االحصائیة(

 ف��ق االعلم الرق�ي  إعداد المحتوى 
            

 محتوي ) 12(نشر 
 ��ش المحتوى  العام  في

 ف��ق االعلم الرق�ي 
            

 مواقع طریق عن شھریا محتوى) 1( نشر
  المكتب

 )والعالمیة الوطنیة المناسبات(

 ف��ق االعلم الرق�ي  إعداد المحتوى 
                        

 محتوى )2(  نشر  
 ��ش المحتوى  العام  في

 ف��ق االعلم الرق�ي 
                        

 مواقع طریق عن سنوي ربع محتوى) 1( نشر
 عن موجز تقریر)  قرفك موشن( المكتب
  المكتب

                         ف��ق االعلم الرق�ي  إعداد المحتوى 
 محتوى )   4(   نشر  

 ��ش المحتوى  العام  في
 ف��ق االعلم الرق�ي 

                        
 رمضان شھر في اسبوعیا محتویات) 3( نشر
  المكتب مواقع طریق عن

 

                         ف��ق االعلم الرق�ي  إعداد المحتوى 
  

 محتوى )12(    نشر
 الشھر  في
 شھریا لایر الف20

                         ف��ق االعلم الرق�ي  ��ش المحتوى 
                         ف��ق االعلم الرق�ي  تنف�ذ الحملة 

 الحجة ذو من العشر في محتویات) 10( نشر
  المكتب مواقع طریق عن

             ف��ق االعلم الرق�ي  إعداد المحتوى 

  

 محتوى )  10(    نشر

             ف��ق االعلم الرق�ي  ��ش المحتوى  الشھر  في
             ف��ق االعلم الرق�ي  تنف�ذ الحملة 

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

 ف��ق االعلم الرق�ي  شھري  تحلیل

            

 Keyhole منصة
 Premium support والباقة المناسبة �ي باقة

ا�ها الشهري    و ١٤٩اش�ت
�
$ للشهر ١٣٥$ عند الدفع شه��ا

ر�ال سنوي  6000عند اخت�ار الخطة السن��ة. =  

 دعم عبر الجوائز دعم طلب یمكن( بجوائز دعویة مسابقة
 .مسابقة) ۲( عدد) مانحة شركة

 ف��ق االعلم الرق�ي  سنویة ربع مسابقة
            

 خطة مستقلة  لایر  5000

 الكترونیة تسویقیة حمالت 8 عن یقل ال ما إقامة
 المكتب  لمشاریع

إعداد محتوى  
 الحملة 

 الرق�ي ف��ق االعلم 
 لایر لف15                        

ن التصام�م  خطة مستقلة  شھریا                          ف��ق االعلم الرق�ي  تجه�ي

                         ف��ق االعلم الرق�ي  ��ش الحملة 
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امج إدارة التس��ق لعام   م2021التكلفة التشغ�ل�ة ل�ب

نامج م  العائد المتوقع  التكلفة السن��ة ال�ب
 ) مؤسسة مانحة خالل عام 30زیارة (   .1

25000 
2.800.000 

 4.000.000 ) تاجر ورجل أعمال خالل عام 30زیارة (   .2

 500.00 10.000 برنامج التواصل مع الداعمین   .3
 500.000 50.000 لایر شھریا + اشتراك الرسائل   50000االستقطاع الشھر بما ال یقل عن    .4

 100.000 5000 تسویق منتجات      .5

 100.000 10.000 بطاقات اإلھداء    .6

 2.000.000 200.000 الحملة التسویقیة لشھر رمضان   .7

 500.00 70.000 الخطة التسویقیة للحج   .8
 1.000.000 120.000 الحملة التسویقیة الشھریة   .9

 1.000.000 100.000 حملة سفراء الحوار   .10

 500.000 25000 األعمال  لرواد  مناسبة  .11
    6000 تحلیل للحسابات عبر موقع تحلیل معتمد یتم االشتراك فیھ بشكل سنوي.   .12
  150.000 تطویر بوابة الدعم اإللكتروني (بوابة العطاء)   .13

 ر�ال 13.000.000 لایر   771.000 المجموع 
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