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اع  ُصن ّ
ة    ادرات  الدعوي   المن 

 م 0202
ا ن  اراب  ا.. من  ن  اب  ن   ش 



هذه  البرنامج يقوم على االستفادة من شباب المحافظة في النهوض بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتسخير امكانياتهههم  

 ومواهبهم إلحداث عمليات التطوير والتغيير اإليجابي في مجتمعاتهم. 

وهو برنامج  يتم من خالله  وضع آلية لمشاركة الشباب والفتيات في التنافس من أجل صناعة مبادرات تخدم الدعوة الى  

اهلل تعالى في المحافظة عن طريق جمعية الدعوة وبالشراكة مع الجمعيات الشبابية بالمحافظة يتم فيها تقييم المبهادرات  

 الفائزة والرفع بها للجهات المانحة لتبنيها ودعمها.  

الدعوة الى اهلل ببرامج ومبادرات متميزة وهادفة من خالل كوادر شبابية مُؤهلة لِبناء ثقافة دينية لمجتمع معتز                 الرؤية: 
  بدينه الحنيف. 

 نشر الدعوة الى اهلل تعالى من خالل مبادرات شبابية تراعي الواقع وتسهم في توعية المجتمع.    الرسالة: 

 م 2922 مايو    09 مارس الى    1 يوم من    09 مدة التنفيذ :  

   9300323100 رقم الجوال :  أحمد بن علي كريري     مدير المبادرة :  

 ألف ريال   139 قيمة الدعم المطلوب :  

 الف ريال   129 المبلغ المطلوب من الجهات المانحة : 

الفكرة



 .. تعزيز اتجاهات الشباب نحو التطوير والمبادرة المجتمعية 1 
 . تجديد أساليب الدعوة الى اهلل من خالل برامج جديدة تراعي احتياجات المجتمع. 2 
 . تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في خدمة هذا الدين من خالل تبني مبادراتهم والعمل على تنفيذها. 0 
 . الرفع من شأن الشباب واستثمار طاقاتهم الكامنة في المشاركة المجتمعية وتلبية احتياج المجتمع لهم.  4 

 

 .. وجود كفاءات من شباب المحافظة لديهم الخبرة والمهارة الكافية لخدمة دينهم ومجتمعهم 1 
 . وجود شراكة فاعلة مع الجمعيات التي تتبنى الشباب وتستثمر طاقاتهم بالمحافظة. 2 
 . توفير الفرص لتمكين الشباب ومعرفة ما لدهم من ابداعات ومبادرات نافعة. 0 
 . اسهام الجمعية وتفعيل لدورها تجاه شباب المحافظة.  4 

 

 .. عدم تقبل الجهات للمبادرات الشبابية. 1 
 . ضعف االقبال من قبل الشباب على تقديم المبادرات لضعف الترويج للبرنامج. 2 
 . قلة الحوافز للشباب المشاركين بالمبادرة. 0 

المبررات

األهداف

 المخاطر



 شاب وفتاة في صناعة المبادرات المجتمعية فيما يخدم الدعوة الى اهلل بالمحافظة.   299 . مشاركة أكثر من  1 

 قصص نجاح لشباب كان لهم دور أساسي في نشر الثقافة والتوعية الدينية بالمحافظة.   19 . صناعة  2 

 من المشاركين في البرنامج لجائزة صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان لإلبداع.   0 . ترشيح  0 

 م.  2920 مبادرة من المبادرات المقدمة لرفع بها للجهات المانحة لتبني تنفيذها خالل النصف الثاني من عام    11 . ترشيح  4 

 

 

 

 SWOTتحليل 

المخرجات

 نقاط القوة

 . وجود عدد كبير من الشباب والفتيات المؤهلين للعمل الخيري. 1 

 . الشراكات الهادفة مع الجمعيات الشبابية بالمحافظة. 2 
 

 نقاط الفرص

 . البرنامج نوعي من حيث اتاحة الفرصة للشباب بالمشاركة. 1  

 . دعم العديد من الجهات المانحة للمبادرات الشبابية. 2 

 نقاط الضعف

 . قلة الحوافز للشباب المشاركين في البرنامج. 1 

 . قلة الموظفين العاملين بالجمعية كون البرنامج ذو قوة في التنفيذ. 2 

 نقاط المخاطر

. ضعف التغطيات اإلعالمية للبرنامج في برامج التواصل  1 
 االجتماعي.  



 البرامج الدعوية اإللكترونية.  .1 

 التطبيقات الدعوية عبر األجهزة  الذكية.  .2 

 المسابقات الدعوية اإللكترونية.  .0 

 المحتوى الدعوي الهادف عبر منصات برامج التواصل االجتماعي.  .4 

 

 

 . المهتمين بالشأن الدعوي واألعمال التطوعية. 2 الشباب والفتيات.        .1 

مجاالت المبادرات

الفئات المستهدفة

 الشراكة مع مكتب التعليم والمدارس للمشاركة في البرنامج وصناعة المبادرات.   .1 

 الشراكة مع جمعيات تطوعية بالمحافظة للمشاركة في تنفيذ المبادرات وتنسيقها.  .2 

 .الشراكة مع جهات إعالمية رسمية وأهلية لتغطية المبادرات والترويج لها  .3

الشراكات



 

 

 

 المهام  العمل  م 

 المشرف  1
 متابعة العمل/رفع التقارير الدورية

 االشراف العام على سير عمل البرنامج

 منسق البرامج والفرز 2
 التنسيق للبرامج والمبادرات المقدمة وفرزها

 رفع التقارير العمل الدورية/  التسجيل والمتابعة للمشاركين

 منسق اعالمي 3

 التوثيق للفعاليات

 رفع التقارير 

 تنسيق االعالنات ومتابعة النشر االعالني

 منسق المشاركات والتقييم 4
 تقييم المبادرات المقدمة

 ترشيح المبادرات الفائزة والمرشحة بعد اعتمادها

فريق عمل البرنامج

 المشرف

 المنسق  االعالمي  منسق المشاركات والتقييم  منسق البرامج والفرز 



 

توصيف المبادرات

 المعايير  الفعالية  م 

 البرامج الدعوية اإللكترونية  1

 أن تكون المبادرة نوعية تقنية تعالج مشكلة مجتمعية .  .1 

 أن تستهدف الشباب بالدرجة األولى وتتلمس احتياجاتهم.  .2 

 2232 أن تكون متوافقة مع رؤية المملكة   .3 

 الف ريال. 152 ال تتعدى ميزانيتها التشغيلية   .4 

2 

 المتاجر اإللكترونية 

 عبر األجهزة  الذكية 

 أن يكون المتجر ذو سعة صغيرة ويتوافق مع أنظمة األجهزة الذكية.  .1 

 أن يكون المتجر يدعم اللغة العربية بالدرجة األولى.  .2 

 أن يحتوى المتجر على شات مباشر مع العمالء.  .3 

 المسابقات الدعوية اإللكترونية  3

 أن تكون المسابقة الكترونية وتعزز القيم المجتمعية .  .1 

 أن تستهدف المسابقة كافة شرائح المجتمع.  .2 

 الف ريال.   52 أن الميزانية التشغيلية للمسابقة ال تتعدى مبلغ   .3 

4 

المحتوى الدعوي الهادف عبر  

 منصات برامج التواصل االجتماعي. 

 أن يكون المحتوى هادف بتصميم موشن جرافيك وانفوجرافيك .  .1 

 أن ال يتعدى المقطع الدعوي دقيقتين.  .2 

 تحرى الصحة في اآليات واألحاديث في المحتويات.  .3 



 

 

 

ميزانية البرنامج

 التفصيل  التكلفة  الفعالية  م 

 ريال   25222  البرامج الدعوية اإللكترونية  1
 أالف ريال   1222 جائزة المبادرة الفائزة األولى  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثانية  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثالثة  

2 
 المتاجر اإللكترونية 

 عبر األجهزة  الذكية 
 ريال   25222 

 أالف ريال   1222 جائزة المبادرة الفائزة األولى  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثانية  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثالثة  

 ريال   25222  المسابقات الدعوية اإللكترونية  3
 أالف ريال   1222 جائزة المبادرة الفائزة األولى  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثانية  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثالثة  

4 
المحتوى الدعوي الهادف عبر  

 منصات برامج التواصل االجتماعي. 
 ريال   25222 

 أالف ريال   1222 جائزة المبادرة الفائزة األولى  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثانية  
 أالف ريال   0222 جائزة المبادرة الفائزة الثالثة  

 ريال   10222  الدعم التشغيلي لفريق العمل  5

 آالف ريال   5222 المشرف مكافأة  
 آالف ريال   4222 منسق الفرز مكافأة  

 آالف ريال   4222 منسق التقييم مكافأة  
 آالف ريال   4222 المنسق اإلعالمي مكافأة  

 توثيق الفعاليات واعداد تقارير الكترونية  ريال   3222  التوثيق واعداد التقارير  6

 ريال مائة وعشرون ألف ريال    001.111  اإلجمالي 



 

 

 

الخطة الزمنية 

 مايو  أبريل  مارس  البيان 

 اإلعالن عن البرنامج 
يتم اإلعالن عن البرنامج من  

خالل برامج ومناصات  
 التواصل االجتماعي للجمعية 

  

  استقبال المبادرات 

يتم استقبال المشاركين  
بالبرنامج وتسجيلهم  
واستقبال المبادرات  

 وفرزها  

 

 ترشيح 
 المبادرات الفائزة   

  
تقييم المبادرات   

وترشيح الفائزة منها  
 وتكريم اصحابها 


