






دعوة الناس إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة .
- توعية اجملتمع بالدين اإلسالمي احلنيف ونشر العلم النافع .

- إبراز روح التسامح في الدين اإلسالمي .
- التعاون بني القطاعات اخملتلفة )حكومية - أهلية - خيرية(

- رعاية املسلم اجلديد وتعميق روح األخوة .
- استقطاب الكفاءات املتخصصة وتأهيلهم للعمل في مجال الدعوة .

- توثيق العالقات األسرية وتوعية املرأة املسلمة وتأهيلها للدعوة .
- وقاية اجملتمع من الشرور واألخطار السلوكية والفكرية

من خالل تعزيز مفاهيم صحيحة وأخالق اسالمية .











سمي املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد في اخلبر ب  » هداية« تيمنا ً بتحقيق رؤيته و وصول رسالته لكافة أعضاء اجملتمع في مدينة اخلبر. 
فارتباط املكتب الوثيق بفئات اجملتمع أخذا وعطاء وتفاعال مع مناشط املكتب املتنوعة إعدادا وتقدميا ومن ثم استفادة. كما يولي املكتب 

اهتماما خاصاً بفئة اجتماعية لم يحن الوقت بعد لتدخل في اإلسالم، فعرفها به علميا ً ودعاها عمليا ً.
لقد اختار العاملون في املكتب أن تكون رؤيتهم خمسية وذلك لتكون واقعية ميكن الوصول إليها، كما ميكن قياس مدى التقدم إليها. واختاروا كذلك أن تكون 

املناشط الدعوية هي احمليط الذي يعملون من خالله و امللتقى الذي يُسِمعون صوت رسالتهم لكافة أفراد اجملتمع. 
تقتضي رؤية املكتب التوسع اإلعالمي و الترابط االجتماعي ملناشطه. كما يولي املكتب اهتماما ً استراتيجيا لوسائل التواصل االجتماعي احلديثة لتكون قناة 

رئيسة مع فئات اجملتمع.  
يسعى املكتب لتوسيع دائرة الدعاة لتشمل كافة أفراد اجملتمع وذلك ابتداًء بتوفير مناشط تناسب كافة فئاته، ومن ثم تبنيهم لرسالته و تعاونهم لتحقيقها.

إن املال هو عصب احلياة لذا كان لزاما ً لكل عمل يراد له االستمرار و النمو أن يكون املال دعامة ملناشطه ال هما ً يقلق القائمني عليه. ومما تتميز به مناشط 
املكتب هو بعدها االجتماعي و بالتالي هي موقع جاذب للشراكات و للرعاية املالية والتبرعات من قبل اجلهات التجارية واملؤسسات املانحة حيث ميثل هذا املزيج 

عالمة بارزة للمرحلة االستراتيجية احلالية.
و كما كان املال عصبا ً فإن توفيره و االقتصاد باستعماله ضرورة و كذلك كافة موارد املكتب، لذا اخترناً أن يتم مراجعة و حتسني عمليات املكتب باستمرار و أن 

يكون ذلك ضمن تركيبة العمليات. 
ونظرا للبعد املالي لألوقاف فقد رأينا أن نخصص لها فريقا محترفا للوصول إلى غايتنا في هذا الباب  وهي مزج تلك األوقاف مع الداعمني اخلارجيني للنهوض 

بكافة عمليات ومناشط املكتب .









خالل  املكتب  أنشطة  كافة  لتغطية  ماليا  نكتفي  أن 
فترة التخطيط.

1- حتقيق االكتفاء املالي بتدرج خالل اخلمس سنوات حسب 
النسب املقررة من اخلبراء .

2- االلتزام مبقدار امليزانية احملدد لكل منشط .
عدم  ومبعنى  املكتب  حساب  من  املنشط  ميزانية  توفر   -3

الصرف على املكشوف .
من   %  20 عن  املكتب  إيرادات  من  يرحل  ما  نسبة  زيادة   -4

ميزانية العام القادم .
5- حتقيق النمو في نسب االيرادات حسب اخملطط .

تنقسم األهداف إلى فئتني :

األولى : الدخل :
مع  التعاقد  طريق  عن  التسويق  في  االحترافية   -1

فريق مختص في التسويق .
2- مراجعة  مزيج اإليرادات لزيادته بنسب مدروسة 

عن طريق خبراء في هذا اجملال  .
3- تخطيط مناشط دعوية من موارد الزكاة معتمدة 

من أحد الفقهاء املوثوقني .

الثانية: املصاريف
لدى  االستثماري  احلس  و  املالي  الوعي  تطوير   -1

قيادات املكتب .
العام  ميزانية  لتغطية  املالي  التخطيط  تفعيل   -2

املقبل .
العمل  في  أساسي  كجزء  املالية  الرقابة  تفعيل   -3

اإلداري في املكتب .
1- احلصول على فريق تسويق احترافي

من  للفريق  العمولة  نسب   ضبط    -2
الناحية الشرعية

واحلس  املالي  الوعي  منو  3-حتقيق 
االستثماري لدى العاملني في املكتب .





تاريخنا  في  اخليري  العمل  عصب  األوقاف  إن 
اإلسالمي و بدأت في العودة إلى دورها األصيل. لذا 
األوقاف  من  مجموعة  املكتب  ميتلك  أن   ً لزاما  كان 
و  واملناشط  التشغيلية  املصروفات  مجموع  تغطي 

تواكب منوها .

وحتديد  الرئيسي  للوقف  اإلنشائية  اخلطط  اكـــتمال   -1
تكلفته .

التسويق  عن  مستقل  للوقف  للتسويق  فريق  مع  التعاقد   -2
املالي للمكتب .

3- تغطية تكاليف الوقف بنسبة ال تقل عن 25 % سنويا . الداعمني  كبار  لدى  القناعة  ضعف   -1
مبوضوع األوقاف .

متخصص  فريق  على  احلصول  صعوبة   -2
لتسويق الوقف .

للتسويق  الزمنية  باخلطة  االلتزام  عدم   -3
بسبب عدم إحلاح هذا النوع من البرامج على 

املسئولني .

1. التخطيط  لوقف رئيسي و استكمال بنائه خالل 
اخلمسة أعوام املقبلة .

2. التخطيط لتوسيع أوقاف املكتب لتتواكب مع النمو 
الطبيعي ملناشط املكتب و مسئولياته الدعوية .





حتقيق  و  البشرية  للموارد  املكتب  حاجات  تغطية   
االستقرار و املرونة و النمو في هذه املوارد.

الدائرة األولى:  
1- وضع مميزات مغرية للكفاءات بتولي املناصب القيادية 

2- كتابة عقود عمل تغطي دورة مجلس اإلدارة أو الفترة املتبقية منها.
3- التزام هذه القيادات بربط اخلطط التشغيلية باخلطة اإلستراتيجية 

4- الرقابة واحملاسبة على التنفيذ عن طريق مجلس اإلدارة
 الدائرة الثانية:

1- بناء خطط استخالف عملية .
2- املراجعة السنوية خلطط االستخالف 

3- أن  تقل نسبة التسرب القيادي  في العام عن 15 % 
الدائرة الثالثة: 

احتياجات  يغطي  الشريحة مبا  بهذه  واسعة  بيانات  قاعدة  إنشاء   -1
املكتب بنسبة 100 %.

2- إيجاد صيغ عملية للتعاقد مع هذه الفئة
3- زيادة التعاقد املؤقت مع هذه الفئة بنسبة 20% سنويا .

الدائرة الرابعة: 
احتياجات  يغطي  الشريحة مبا  بهذه  واسعة  بيانات  قاعدة  إنشاء   -1

املكتب بنسبة 100 %.
2- وضع آلية للتعاقد مع املتطوعني .

3- زيادة نسبة االعتماد على املتطوعني في تنفيذ املناشط عن 70 % 
من إجمالي عدد العاملني

4- توصيف كافة األدوار التي يخطط أن يقوم بها املتطوعون 
5- تسويق األدوار التطوعية قبل إقامة أي منشط مبدة كافية لتثقيف 

املتطوعني و التعاقد معهم   

1- تسويق البرامج على املتطوعني .
لالستفادة  األخرى  اجلهات  مع  التعاون   -2

من الفئة الثالثة .
3- ندرة القيادات في سوق العمل .

4- صناعة بيئة العمل اجلاذبة واملتعلمة .

استقطاب الكفاءات لتغطية احلاجات احلالية من 
املوارد البشرية ومت تقسيمها إلى أربع دوائر :
< الدائرة األولى:  مدير املكتب و مساعديه.

1. حتقيق االستقرار التام  لهذه املناصب ماديا ً و 
املكتب  لقيام  الرئيسية  الدعامة  أنها  حيث  إدارياً 

مبهامه .
مديري  مثل  املؤثرة  املناصب  الثانية:  الدائرة   >

اإلدارات و القيادات الواعدة.
1- تقليل التسرب القيادي لتحقيق االستقرار 

احتياجات  تغطي  لالستخالف  خطط  بناء   -2
املكتب للخمس سنوات القادمة

في  متوفرة  لكن  مؤثرة  أدوار  الثالثة:  الدائرة   >
بعقود مؤقتة مثل  السوق و ميكن االستفادة منهم 

الدعاة و املستشارين.
1- إنشاء قاعدة بيانات واسعة بهذه الشريحة.

2- دمج التخطيط  للموارد البشرية مع التخطيط 
التشغيلي .

< الدائرة الرابعة: املتطوعون وذلك باالستفادة من 
التطوع  دعم  نحو  الرسمي  و  االجتماعي  التوجه 
بيانات تغطي احتياج املكتب و  ببناء قواعد  وذلك 

حتقق احتياج اجملتمع للتطوع.
1- إنشاء قاعدة بيانات واسعة بهذه الشريحة.

2-رسم توصيف أدوار لألعمال التي يكفي التطوع 
فيها .

واملستعدين  الراغبني  من  القصوى  3-االستفادة 
للتطوع .

بها  يقوم  أن  ط  يخطَّ التي  األدوار  تسويق   -4
املتطوعون





نفس  في  تعاونية  مكاتب  افتتاح  في  النمو  يعتبر 
إلى  الدعوة  وضع  على  صحيا  مؤشرا  احملافظة 
املرحلة  هذه  في  القائد  على  لزاما  كان  لذلك  الله، 
التنسيق  وضرورة  وجودهم  من  القصوى  االستفادة 
منافسون  وهم  جهة  من  شركاء  باعتبارهم  معهم 

شرفاء من جهة أخرى . 

التعاونية في محافظة  املكاتب  مع  تفاهم  توقيع مذكرات   -1
اخلبر .

2- تبادل اخلبرات والكفاءات بطريقة سلسة عند احلاجة أو 
الطلب .

3- احتواء جميع اخلالفات داخل اجمللس التنسيقي .
1- النجاح في عقد مذكرات التفاهم .

2- تعارض املصالح أثناء تنفيذ املذكرات .

1. توثيق أواصر التعاون مبذكرات تفاهم ترسم أطر 
التعاون و التنافس مع اجلهات الدعوية .

املتبادلة  االستفادة  كيفية  على  االتفاقات  عقد   .2
الدعوية  اجلهات  عند  العاملة  البشرية  املوارد  من 

األخرى.
في  التعاونية  للمكاتب  تنسيقي  مجلس  إنشاء   .3

احملافظة .





الشئون  وزارة  فرع  إلى  إداريا  التعاوني  املكتب  يرجع 
العناية  فالواجب  وعليه   ، املنطقة  في  اإلسالمية 
إلى  الوصول  أجل  من  وتنشيطها  العالقة  بتوثيق 

مرحلة التكامل في حمل الهم الدعوي .

1. املوافقات على الدعاة املقترحني مبدة كافية .
2. املوافقات على القيادات التنفيذية .

3. املوافقات على البرامج  .
4. اعتماد اخلطط التشغيلية قبل بداية العام بشهر من قبل 

املدير التنفيذي .
1- صعوبة التواصل مع بعض املسئولني في 

اجلهات احلكومية.
اجلهات  بعض  لدى  اإلجراءات  طول   -2

احلكومية  .
3- التأخر في التواصل من قبل املكتب .

مبا  احلكومية  اجلهات  إمكانيات  من  االستفادة   -1
يعود على الدعوة بالنفع .

من  والتي  املعامالت  في  التأخر  على  القضاء   -2
شأنها تعطيل استكمال تنفيذ اخلطط .

الدعاة  أو  البرامج  بشأن  احلاصل  اللبس  إزالة   -3
عند احلاجة.





احلاضر.  الزمن  في  التواصل  فضاء  هو  االنترنت 
والسبق في استغالله مهم للتوسع في أنشطة املكتب. 
لذا يجب توظيف شبكات التواصل االجتماعي لتبليغ 
إلى  وصولهم  يتعذر  فئات  إلى  والوصول  الدعوة 

مناشطنا .

1. وجود فريق مختص باالنترنت وشبكات التواصل .
2. الوصـــــــول إلى عدد متابعي صفحة التواصل االجتماعي 

)مثل تويتر وفيسبوك (إلى 500000 خالل فترة التخطيط .
واملتطوعني  العاملني  عدد  إجمالي  من   %  25 استقطاب   .3

خلدمة فعاليات املكتب عن طريق االنترنت . للعمل عن  املتطوعني  ثقة  على  1. احلصول 
بعد .

أو  املتطوع  هوية  من  التحقق  صعوبة   .2
مستوى أدائه .

3. إيجاد فريق العمل اخملتص .

كوسيلة  االجتماعي  التواصل  شبكات  اعتماد   .1
أساسية في الدعوة إلى الله باللغات احلية .

2. استخدام شبكات التواصل االجتماعي للدعاية و 
ترويج أنشطة و برامج املكتب .

كوسيلة  االجتماعي  التواصل  شبكات  اعتماد   .3
رئيسة في استقطاب و إدارة املتطوعني .

حضور  ميكنها  ال  التي  الشرائح  إلى  الوصول   .4
مناشطنا بسهولة مثل النساء .





دعوة الناس هي السبب إلنشاء املكتب وعليه ينبغي أن 
تغطي مناشطه و برامجه كافة شرائح اجملتمع.

1- شمول البرامج السنوية لكل املستهدفني .
مثل  اجلدد  باملستفيدين  تعتني  التي  البرامج  في  النمو   -2

الناشئة .
3- إيجاد برامج و مناشط دعوية باللغات املستهدفة .

في  واملتخصصة  العاملة  الطاقات  قلة   -1
اللغات و الفئات املستهدفة .

البرامج  االستمرارية في حضور  2- ضعف 
على  البرامج  أثر  يقلل  مما  املهتدين  لدى 

سلوكهم .

1- أن تعتني مناشط املكتب بدعوة املسلمني و غير 
املسلمني على حد سواء .

لتشمل  الدعوة  في  املستخدمة  اللغات  تتعدد  أن   -2
العربية و كافة اللغات احلية في منطقتنا .

3- أن نعد برامج الحتضان الناشئة من أبناء املواطنني 
واملقيمني .





السبيل  هي  املوردين  و  التجار  مع  العالقة  توطيد 
قناعتهم  من  واملنبثق  املستمر  دعمهم  على  للحصول 
بتميز أنشطة املكتب مما يضمن استمرار العالقة و 

منوها.

1- تصنيف الداعمني مع رسم أدوارهم .
2- بناء قاعدة بيانات للداعمني .

3- قياس وضوح الصورة الذهنية لدى الداعمني .
 %30 بنسبة  للمكتب  الدعم   استمرار  في  الرغبة  زيادة   -4

سنويا. 1- التنافس على الداعمني .
2- ارتباط الداعمني باملكتب.

للجهات  املنافسة  الذهنية  الصورة  بناء   -3
األخرى .

1- الرسم دور الداعمني في مناشط املكتب .
شريحة  لدى  للمكتب  الذهنية  الصورة  بناء   -2

الداعمني في البلد .
3- التواصل املستمر مع الداعمني .

4- حتقيق درجة عالية من والء الداعمني للمكتب  .




