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 املقدمة
  

يضلل من يهده هللا فال مضل له ومن  ،اونعوذ ابهلل من شرور أنفسن ،ونستغفره ، نستعينهإن احلمد هلل 
 . عبده ورسوله اوأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممد   ، فال هادي له
 (1)َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٹٱٹٱُّٱ

 جهمه ين ىن  من خن  حن جن يم  ىم مم خم حم  جم  يل ىل  مل  خل ٹٱٹٱُّٱ
 (2) ىه يه جي حي خي  ميىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ  ٍّ َّ

 ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ  مئ خئ  حئ جئ يي ىي  ٹٱٹٱُّٱ
 (4)هت مث  حج مج  جح  مح جخ مخ جس َّ )3(  أما بعد: 

 

فتح مكاتب مباركة تدعو إىل دين هللا وحفظ  والة األمر ل سددوتوفيقه أن إن من فضل هللا تعاىل  
إىل صفوة خلقه ومحلة هذا  -جل وعال  -تقوم أبشرف املهام اليت أوكلها هللا  حياء السنةإالعقيدة و 

 .الدين ممن بعدهم
إن كل العقالء حيرصون على استثمار أمواهلم وجهودهم فيما يعود عليهم أبكرب نفع يف الدنيا  

 . واآلخرة ولذا فإهنم يبحثون عمن حيقق هلم ذلك وبفضل هللا وتوفيقه
أكإإإرب عالإإإد لكإإإل األمإإإوا  وا هإإإود حإإإرل علإإإى  قيإإإق  ،()هإإإدل للعإإإاملن أبجيإإإاد الإإإدعوةمكتإإإب  فإإإإن

قام على أتسيسه رجا  نذروا أنفسهم للعمل يف هذا الصرح فخطوا بإه و  ،املبذولة يف دعم الدعوة إىل هللا
وأن يوفإإإق مإإإن  ن يتقبإإإل مإإإنهم وخإإإجليهم خإإإ  ا إإإجلاءخطإإإواا واسإإإعة وحققإإإوا افإإإاأاا مأإإإرفة نسإإإ   هللا أ

  .بعدهم
 مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱٱٹٱٹٱ تطإإإوره وتوسإإإع نأإإإا هإلكمإإإا  املسإإإ ة والعمإإإل علإإإى 

 (5)ٱٱٱَّ ين ىن نن من زن رن

 

 
  .102 ةسورة آ  عمران آي )1(
 .1 ةسورة النساء آي )2(
  .71-70 ةسورة األحجلاب آي )3(
  –علمنا النيب صلى هللا عليه وسلم  قا  -رضي هللا عنه –خطبة احلاجة كما يف حديث عبدهللا بن مسعود هذه  )4(

: 1ط، الرايض، دار السالم، األشعث سنن أيب داود لإلمام أيب داود سليمان بن :انظر .خطبة احلاجة ) احلمد هلل حنمده ونستعينه (
  .خطبة النكاحابب يف ، كتاب النكاح،  306صإ ، هإ1420

 .30سورة الكهف اآلية (5)
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 املقدمة
 
  :الدراسةمهية أ

وخطإإر العمإإل العأإإوالي  ،تتضإإح أةيإإة هإإذه الدراسإإة مإإن أةيإإة الإإدعوة إىل هللا هطإإل واضإإحة ومنإإاه  سإإليمة
  .على  قيق أهداف الدعوة

 
  :الدراسةأسباب اختيار 

  :املوضوعإن مما دفعين الختيار هذا 
  (.هدل للعاملن)التعرف على مكتب الدعوة أبجياد -1
  .بيان أبرأ املأاريع اليت يقيمها املكتب ودورها يف الدعوة إىل هللا -2
  .توضيح أبرأ اإلفاأاا اليت حققتها مأاريع املكتب -3
  .تسليل الضوء على اخلطل واألنظمة املتبعة يف املكتب لالستفادة منها يف مكاتب دعوية أخرل -4
 

  :أهداف الدراسة
 :ق وذلك عن طرياستفادة مكاتب الدعوة منه هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على املكتب و 

  .هلتحقيق أهداف (وخططه االسرتاتيجية ،التعرف على املكتب الدعوي أبجياد )رؤية املكتب ورسالته  -1
  .األساليب اليت يتبعها املكتب يف الدعوة إىل هللا بيان أبرأ -2
  .التعرف على املأاريع اليت يقيمها املكتب ودورها يف الدعوة إىل هلل -3
  .تبتوضيح النتال  واإلفاأاا اليت حققها املك -4

 
  :تساؤالت الدراسة 
 ما امليجلة اليت اختص هبا مكتب الدعوة وا الياا أبجياد؟  -1
 ما دور املكتب يف الدعوة إىل هللا؟  -2
 ما أبرأ األساليب اليت يتبعها املكتب يف الدعوة إىل هللا؟  -3
 ما أبرأ املأاريع اليت يقيمها املكتب؟  -4
  ؟املكتبما أبرأ النتال  واإلفاأاا اليت حققها  -5
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 املقدمة
 

 منهج الدراسة:
 اعتمدا الباحثة على املنه  الوصفي للحصو  على املعلوماا املطلوبة هلذه الدراسة و قيق أهدافها. 

 
 جمتمع الدراسة: 

لتحقيإإإق األهإإإداف املطلوبإإإإة فإإإإن يتمإإإإع الدراسإإإة يتكإإإإون مإإإن املكاتإإإإب الدعويإإإة للإإإإدعوة واإلرشإإإاد وتوعيإإإإة 
  .ا الياا 

 
 عينة الدراسة: 

  .املكتب الدعوي أبجياد )هدل للعاملن(
 

 أدوات الدراسة:
التواصل مع املكتإب والقإالمن عليإه وأايرة املوقإع اإللكإرتوك للمكتإب وحسإاابته املختلفإة لتحقيإق أهإداف  

 الدراسة.
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 املقدمة

 
 التعريف مبصطلحات الدراسة

 املكتب:  أواًل 
 )1(مكاتب، املوضع الذي تتم فيه الكتابة، ومنه مكتب تعليم اخلل.. عكون مجيفس امليم بفتح  :لغة

ملجلاولإإة عمإإل معإإنأ كمكتإإب  أو مكإإان يعإإد   ،مكإإان يعمإإل بإإه املووأفإإون وأصإإحاب األعمإإا   ا:اصـــطالحً 
 .)2(احملامي واملهندس وحنوةا

  :التعاوين ا:اثنيً 
 . (3) ا)تعاون( القوم عاون بعضهم بعض   :لغة

ومظهره تكوين مجاعاا للقيام بعمل  ،مذهب اقتصادي شعاره الفرد للجماعة وا ماعة للفرد ا:اصطالحً 
 . (4) مأرتك ملصلحة األعضاء واالستغناء عن الوسيل

  :الدعوةا:اثلثً 
  .: الدعاء إىل الأيء واحلث عليهلغة   
 .(5)َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ
 .(6)ابدعاء النسبة، وأصلها للحالة اليت عليها اإلنسان حنو: القعدة وا لسةوالدعوة خمتصة  
حول   مية إىل تبليغ الناس اإلسالم مبا هي العلم الذي به تعرف كافة احملاوالا الفنيَّة املتعددة الرا :ااصطالحً     

 . )7( من عقيدة وشريعة وأخالق
 
 
 
 

 
   .455ل، )ا جلء األو  (، حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعجي  -معجم لغة الفقهاء  )1(
 https://www.almaany.comاملعجم اإللكرتوك املعاك  )2(
 .   638 ل ، )ا جلء الثاك ( ، النجار()إبراهيم مصطفى / أمحد الجلايا / حامد عبد القادر / حممد ، املعجم الوسيل )3(
  .املرجع السابق نفسه )4(
 25سورة يونس آية  )5(
 .(245املفرداا لغريب القرآن لألصفهاك )ل  )6(
  .9لوكة ل ألشبكة ا، سعيد بن علي القحطاك، لعالقة املثلى بن الدعاة ووسالل االتصا  احلديثة يف ضوء الكتاب والسنةا )7(
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 املقدمة
 

  :اإلرشاد ا:رابعً 
 .(2) اهلداية ،التوجيه ،الوعظ :اإِلْرَشادِ  ،(1)مصدر أرشد  :لغة 

أو خمتصأ ابلرتبية لفرد ما متكين ا له من حل مأإكالته  ،ه عامل نفسدميق توجيه نفسي إفرادي :ااصطالحً 
 .(3) ةأو الرتبويية أو الفن ةالأخصي

  :توعية ا:خامسً 
 جعلهم يدركون حقالق األمور :املوا نة توعية الناس من أسس  وعىمصدر ، اسمتوعية  :لغة

وهإإي توضإإيح الأإإيء، أو التوجيإإه حنإإو أمإإر مرالإإوب فيإإه مإإن خإإال  القيإإام مبجموعإإة معينإإة مإإن   ا:اصــطالحً 
 األنأطة، مثل: احملاضراا والندواا واملؤمتراا وورش العمل وهي مهمة األنبياء عليهم الصالة 

 .(4)والسالم 
 :اجلاليات اسادسً 
  ،تعيش يف و ن جديد ال  و نهم األصليالذين جلوا عن أو اهنم ومجاعة من الناس  :ا الية :لغة 

 . (5)وأهل الذمة وكل من لجلمتهم ا جلية من أهل الكتاب وإن مل خلوا عن أو اهنم
مإن القتإل    إمإا هإراب    ،يقصإد هبإا يموعإة مإن النإاس تعإيش يف و إن الإ  و نهإا األصإلي ألسإباب متعإددة ا:اصطالحً 

أو هجإإرة بقصإإد  لإإب الإإرأق و سإإن األحإإوا     ،يف األمإإن واألمإإان   اوالسإإحق فتإإرتك أو اهنإإا إىل أو إإان أخإإرل  معإإ  
 (6)املعيأية اليت يف ال  مقدورها  سينها يف أو اهنا

 

 
 
 

 
، الطبعإة: الثانيإة، الناشر: دار النفالس للطباعة والنأر والتوأيإع، حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعجي  -لغة الفقهاء معجم  )1(

 54ا جلء األو  ل ، )ا جلء األو  (، م 1988 -هإ  1408
 https://www.almaany.comاملعجم اإللكرتوك املعاك  )2(
  ه.املرجع السابق نفس )3(
 .39ل ، جامعة الأارقة، د. عمر صاحل بن عمر، الوعي والتوعية وأةيتهامفهوم  )4(
 .131ل، ا جلء األو ، يمع اللغة العربية القاهرة، املعجم الوسيل )5(

 .14 ل، هإ1432، د. حممد حسن الأيعاك، مدارس ا الياا اخل ية يف مدينة مكة املكرمة وأثرها يف الدعوة إىل هللا )6(



 

7  

 

 املقدمة

 تقسيمات الدراسة
  :مل علىتاملقدمة وتش 
   .أسباب اختيارهو أةية املوضوع  -1
 . أهداف الدراسة -2
 .تساؤالا الدراسة -3
 . منه  الدراسة -4
 . التعريف مبصطلحاا الدراسة -5
   تقسيماا الدراسة. -6

 :هؤ ه وشركاؤ املكتب الدعوي أبجياد وهيكله التنظيمي وأعضا :املبحث األول
  .التعرف على املكتب التعاوك أبجياد: املطلب األو 
 .هؤ ه وشركاؤ اهليكل التنظيمي للمكتب وأعضا: املطلب الثاك

 :أقسام املكتب وبراجمه وإجنازاته :املبحث الثاين
  .أقسام املكتب ودورها يف الدعوة :املطلب األو 
  .برام  املكتب وإفاأاته: املطلب الثاك

  :الدعوة اإللكرتونية وإحصائيات عامة عن املكتب :املبحث الثالث
  .: الدعوة اإللكرتونيةاملطلب األو 
  .إحصالياا عامة: املطلب الثاك

 

  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 املكتب الدعوي أبجياد وهيكله التنظيمي  
 ه ؤ ه وشركاؤ وأعضا

 املطلب األول: التعرف على املكتب التعاوين أبجياد   
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  التعرف على املكتب التعاوين أبجياد
 

جهإة خ يإة تعاونيإإة هلإا شخصإية اعتباريإإة مسإتقلة تعمإل يف يإإا  الإدعوة إىل هللا  إ  إشإإراف   :التعريــف كملكتــب
  (.املكتب التعاوك للدعوة واإلرشاد وتوعية ا الياا أبجياد)وأارة الأئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد مبسمى 

 :التأسيس
إإإ مبوجإإإب شإإإهادة  1435/  5/  18مت افتتإإإاح املكتإإإب بتإإإاري    تسإإإجيل صإإإادرة مإإإن وأارة الأإإإؤون اإلسإإإالمية واألوقإإإاف  هإ

 .55/201والدعوة واإلرشاد برقم التسجيل  

  .احلجاجو يف دعوة املعتمرين  اومتخصص    امميجل   دعواي   اأن نكون مكتب   :الرؤية
تسإإعى إىل دعإإوة وتوعيإإة املعتمإإرين واحلجإإاج    ةمؤسسإإة دعويإإة خ يإإة ذاا مبإإادراا نوعيإإة ومبدعإإة متخصصإإ  :الرســالة

  .وبناء الفرد واجملتمع 

  :األهداف
 .ابلقدوةالسعي لتفعيل البيئة احلاضنة للمعتمرين واحلجاج حبيث تكون بيئة دعوية   -1
والذي تدعو إليه اململكة العربيإة السإعودية مإن خإال     ،عتدا االوسطية و الإبراأ الصورة احلقيقية لإلسالم وأنه دين   -2

  .توعية احلجاج واملعتمرين
بكافإإة لغإإاشم وشإإرالحهم بوصإإفهم أحإإد مكإإوجا النسإإي  االجتمإإاعي ابلنطإإاق ا غإإرايف    االهتمإإام اب اليإإاا دعإإواي   -3

   .للمكتب
 .االهتمام بكافة شرالح املعتمرين واحلجاج من النا قن ابللغة العربية -4
 .تمام بكافة شرالح املعتمرين واحلجاج من النا قن بغ  اللغة العربيةااله -5

 
  :شعار املكتب
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  التعرف على املكتب التعاوين أبجياد
 

  :إحياءات الشعار
   .لكل جهة هويتها اليت متيجلها وتظهر حدود نأا ها واسرتاتيجيتها

مييإإجل هإإذا    أهإإم مإإامإإن هنإإا حإإرل املكتإإب التعإإاوك للإإدعوة واإلرشإإاد وتوعيإإة ا اليإإاا أبجيإإاد علإإى رسإإم شإإعار يإإربأ  
وسإعي ألن تكإون هنإاك هويإة بصإرية    ،ويظهر خصوصيته الإيت أكرمإه هللا هبإا  ،املكتب عن بقية املكاتب الدعوية املماثلة

  ا.وإبداع   اواحرتاف    اوفن    اوفق أرقى وأدق املعاي  فكر   ةمتكاملة للمكتب مصمم

 
 
 
 

 
 .(96آ  عمران آية ) سورة  )1(

 –وهي  ويل املنطقة املركجلية احمليطة ابحلرم    ،املكتبيرمجل هذا الأكل إىل االسرتاتيجية اليت قام عليها   
:تعاىل  همن قول اإىل قلب يض  اهلدل يف شراين العاملن انطالق    –منطقة نأاط املكتب    

رن زن من نن ىن ين ٰى ري َّ )1(.    ُّيل ام مم 
أ يافهإا  ويتم ذلك من خال  السإعي ا إاد لتحويإل البيئإة احلاضإنة خلإدماا احلجإاج واملعتمإرين بكافإة  

يإإإإتم تنظيمإإإه مإإإن بإإإرام  دعويإإإة مباشإإإرة والإإإ  مباشإإإإرة    ابإلضإإإافة إىل مإإإا  ،إىل بيئإإإة دعويإإإة الإإإ  مباشإإإرة
 (.هدل للعاملن)وهبذا يكون التطبيق العلمي للأعار اإلعالمي للمكتب   ،للحجاج واملعتمرين

أنأطته الدعوية املنبثقة  يرمجل هذا القوس إىل اإل ار واحلدود الأرعية اليت يلتجلمها املكتب يف كافة   
واملبنية على أسس الوسطية املستندة للدليل من الكتاب والسنة   ،وامللتجلمة مبنه  أهل السنة وا ماعة

يراعي املكتب يف ذلك اختالف املذاهب والثقافاا للوافدين من أحناء العامل   ،عن اخلالفاا  ابعيد  
  .اإلسالمي

ن  إحيإإإث    للمكتإإب:يرمإإجل هإإذا الأإإكل إىل الكعبإإة املأإإإرفة والإإيت متثإإل نقطإإة احملإإإور للمنطقإإة ا غرافيإإة   
معظم أنأطة املكتب هي يف املنطقة املركجليإة للحإرم املكإي الأإريف الإيت حلإرج احلجإاج واملعتمإرين منهإا  

  العامل.ابلجلاد اإلمياك والعلمي إىل كافة أحناء 
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  التعرف على املكتب التعاوين أبجياد
 

يقإإإوم املكتإإإب بتنفيإإإذ أعمالإإإه الدعويإإإة املتعإإإددة لإإإدعوة احلجإإإاج واملعتمإإإرين وا اليإإإاا القا نإإإة يف   :نشـــامل املكتـــب
وربإإل    ،وإحيإإاء السإإنة ونأإإرها وقمإإع البإإدع والتحإإذير منهإإا  ،لحإإرم إىل العقيإإدة اإلسإإالمية الصإإحيحةلاألحيإإاء اجملإإاورة  

وألويل األمإإر ابحلكمإإة واملوعظإإإة    -يإإه وسإإلمصإإلى هللا عل  -النإإاس مبإإنه  السإإلف الصإإاحل لتحقيإإق الطاعإإة هلل ولرسإإإوله
   .احلسنة بكافة الوسالل الدعوية والربام  اهلادفة

  :نطاق عمل املكتب اجلغراف 
  :على وجه األرض منطقة احلرم املكي الأريف واألحياء اجملاورة له ةيتأرف املكتب ابلدعوة يف أفضل بقع 
 .(املسفلة  –ريع هش   –جرو    –الغجلة  –أجياد )

  :الفئات املستهدفة
   .ن النا قن ابلعربيةو احلجاج واملعتمر  -1
 .ن النا قون بغ  العربيةو احلجاج واملعتمر  -2
  –ا هإإاا اخل يإإة  –ا هإإاا األمنيإإة    –خلدميإإة  اا هإإاا    –القطاعإإاا التجاريإإة  )  :البيئإإة احمليطإإة مبنطقإإة احلإإرم -3

 .(القطاعاا الصحية
 . ا الية احمليطة مبنطقة احلرم -4

  :مناشط املكتب
  .تنظيم احملاضراا والدروس العلمية -1
   .حفظ السنة النبوية -2
  .حفظ املتون العلمية -3
  .توأيع املصاحف املرتمجة -4
 عقد الدوراا العلمية  -5
   .تنظيم اللقاءاا التطويرية -6
   .إقامة املسابقاا الثقافية -7
 توأيع املنأوراا والكتيباا   -8
   .الدعوة اإللكرتونية -9
.والتوعويةالأاشاا الدعوية   -10



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 املكتب الدعوي أبجياد وهيكله التنظيمي 

 هؤ ه وشركاؤ وأعضا
 ه  ؤ املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي للمكتب وأعضا        

 . هؤ وشركا        
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  اهليكل التنظيمي للمكتب وأعضاءه وشركاه
 

   :اهليكل التنظيمي
 
 
 
 
 

 
 

   :أعضاء جملس اإلدارة 
  .(أستاذ جبامعة أم القرل)د. أمحد بن عبدهللا بن محيد   :اإلدارةرليس يلس  •
  .(أستاذ جبامعة أم القرل)د. عصام بن هاشم ا عفري  :جلب رليس يلس إدارة املكتب •
   .(أستاذ جبامعة أم القرل)أ.د. سعد بن علي الأهراك   :مدير املكتب •
   .(أستاذ جبامعة أم القرل)د. فواد بن أمحد خياط  :املسؤو  املايل ابملكتب •

  :أعضاء  
 .  (د. أمحد بن جفع املورعي )أستاذ جبامعة أم القرل •
  .(حمامي وعضو يلس إدارة الغرفة التجارية مبكة)د. فؤاد بن سامل بن حمفوظ  •
 (.القاصرين مبكةمدير فرع اهليئة العامة للوالية على أموا  )حممد بن مرأا عامل هاري  .أ •
   .(األمن العام ملؤسسة كافل لأليتام)د. عبدالعجليجل بن داود الفالجل  •

 
 
 

دإرة إملكتب  جملس إ 

مدير إملكتب 

انئب مدير إملكتب 

إلشؤون إل دإرية وإملالية 

إلشؤون إل دإرية  إلشؤون إملالية 

إلأقسام 

دإرة إدلعوة وإل رشاد إ 

دإرة إملشاريع وإلربإمج  إ 

دإرة إدلعوة إل لكرتونية   إ 

دإرة توعية إجلاليات  إ 

دإرة إلعالقات إلعامة  إ 

دإرة تمنية إملوإرد إملالية  إ 



 

14 

 

  اهليكل التنظيمي للمكتب وأعضاءه وشركاه
 

   .(رجل أعما )عمر بن مبارك القثمي   .أ •
   .(رجل أعما )موفق بن حممد حريري   .د •
   .(رجل أعما )عناية بن حسن كوشك  .أ •

 
   :شركاء النجاح

  .مؤسسة سليمان بن عبدالعجليجل الراجحي -1
 .شهداء احلرم املكي الأريفمربة  -2
  .مؤسسة حممد وعبدهللا وإبراهيم السبيعي -3
  .مؤسسة اللؤلؤة الوقفية -4
  .مؤسسة أوقاف فهد عبدهللا العويضة اخل ية -5
  .شركة األهداف املميجلة -6
 .شركة الربج العاملية للتأغيل والصيانة -7
  .شركة مكة لإلنأاء والتعم  -8
  .(التوجيه الفكري واملعنوي) :شر ة منطقة مكة املكرمة شعبة -9

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أقسام املكتب وبراجمه وإجنازاته

املكتب ودورها ف الدعوةأقسام : املطلب األول
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  أقسام املكتب ودورها ف الدعوة
 

  :أقسام املكتب
   :إدارة الدعوة واإلرشاد :أواًل 

  :املهام واملسؤوليات
  .إعداد اخلطل الدورية لإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من إدارة املكتب -1
  .اإلشراف على األقسام الدعوية والدعاة العاملن ابملكتب واملتعاونن معه -2
  .إلقامة احملاضراا والندواا التنسيق  -3
واحملاضإإراا والإإدروس والإإدوراا العلميإإة والتنسإإيق بأإإ هنا مإإع  ةإعإإداد خطإإة سإإنوية للكلمإإاا الوعظيإإ  -4

  .ومتابعة رفعها ملركجل الدعوة ومتابعة احلصو  على موافقاا بأ ن إقامتها ،املأاي  والدعاة
  .الربام  العلمية  ديث قوالم أبمساء الدعاة و لبة العلم لالستفادة منهم يف -5
وإخاد برام  حلمايإة الأإباب مإن  ،يهم ابلنفع مبقرتحاا ل املساةة يف حفظ أوقاا الأباب مبا يعود ع -6

 . املعتقداا الفاسدة واألفكار اهلدامة
 : إدارة العالقات العامة

داخإإإل املكتإإإب  اإلشإإإراف علإإإى عمليإإإة اسإإإتقبا  الإإإجلوار الإإإراالبن يف التعإإإرف علإإإى أنأإإإطة املكتإإإب وعمإإإل جإإإوالا   -1
 .وتعريفهم ابألنأطة والرد على استفساراشم ابلتعاون مع رؤساء األقسام املختلفة

اإلشإإراف علإإى إعإإداد وإصإإدار النأإإراا والكتيبإإاا واألقإإرال الإإيت تعإإرف ابملكتإإب وأنأإإطته ابلتنسإإيق مإإع ابقإإي   -2
  .أقسام املكتب

  .وفتح ملفاا خاصة هبم ومتابعتهم ابستمرار ،اإلشراف على فتح قنواا اتصا  مستمرة مع الداعمن -3
 وضع خطة عمل لدعم مكانة املكتب يف اجملتمع و قيق االنتأار من خال  العقود التسويقية األفضل وتنفيذها -4
  .عمل أحباث التسويق اليت حيتاج إليها املكتب والتنسيق مع ا هاا املعنية للقيام بذلك -5
وأعيإان البلإد واسإتقبا  الإجلوار وتعإريفهم أبنأإطة املكتإب وأهدافإه وأخإذ الإدعم مإنهم  بناء عالقاا قويإة مإع التجإار  -6

  .إلفاأ األعما  اليت ختص املكتب
  .التواصل مع ا معياا واهليئاا اخل ية والتنسيق للتعاون معهم -7
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  أقسام املكتب ودورها ف الدعوة
 

املتربعإن مإن خإإال   إعإداد و إديث قاعإدة البيإاجا اخلاصإة ابلتجإار وأايدشإا مإإع احلإرل علإى التواصإل الإدالم مإع   -8
  .الجلايراا والتقارير واخلطاابا وتوجيه الدعواا هلم للمأاركة يف مناسباا املكتب

  .إعداد التقارير الدورية عن س  العمل ورفعها إىل مدير املكتب -9

   :إدارة توعية اجلاليات
 .اإلدارةإعداد اخلطل الدورية لإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من يلس  -1
  .هملإرسا  خطاابا إىل ألمة املساجد والكفالء لتفعيل دورهم يف متابعة ا الياا يف أحيا -2
تنظإإإإيم الإإإإدروس واللقإإإإاءاا واملناشإإإإل املختلفإإإإة كاملسإإإإابقاا الثقافيإإإإة والرايضإإإإية للتعريإإإإف ابإلسإإإإالم يف الأإإإإركاا   -3

   .واملؤسساا واملستوصفاا واملستأفياا واملؤسساا العامة األخرل
  .إعداد وأتليف وترمجة وتوأيع الكتب واملطوايا واألشر ة املسموعة واملرلية وال ها -4
   .الرتكيجل على املواضيع املهمة واليت مل يسبق  رحها -5
  .تضمنته من جداو  وبرام  دعوية اإلشراف واملتابعة على تنفيذ اخلطة وما -6
   .التقارير قبل هناية الأهرتقييم أعما  الدعاة واملووفن واملتعاونن ورفع  -7
االجتمإإاع مإإع الإإدعاة واملإإووفن بأإإكل دوري ملناقأإإة التقإإارير املرفوعإإة واملسإإاةة يف حإإل العقبإإاا الإإيت قإإد تواجإإه   -8

  .العمل والدعاة بأكل مجاعي

   :إدارة الشؤون اإلدارية واملالية
 على اخلطة االسرتاتيجية للمكتب.وضع اخلطل القص ة واملتوسطة و ويلة األجل اخلاصة ابلأؤون اإلدارة بناء   -1
   .إعداد امليجلانية اخلاصة إبدارة الأؤون اإلدارية ومتابعة تطبيقها بعد االعتماد -2
كإل مإا يصإدر مإن قإوانن  اإلشراف على تطبيق اللوالح اخلاصة بتنظيم األداء للمووفن والت كد من فهإم ومتابعإة   -3

  .وتعليماا من ا هاا الرمسية وأتث ها على املكتب
   .سالقن من خال  املسئولن عنهاواالستقبا  والسنرتا  واملراسل وال ،اإلشراف على أعما  اخلدماا العامة -4
   .للخطة املعتمدة اتوويف وتدبر العمالة الالأمة للمكتب  بق   -5
   .وامليجلانياا اخلاصة ابملكتب والتنبؤاا املالية  االسرتاتيجيةاملساعدة يف إعداد اخلطل  -6
   .املأاركة يف وضع السياساا واإلجراءاا احملاسبية -7
إصإإدار الأإإيكاا والتوقيإإع علإإى أوامإإر الصإإرف بعإإد الت كإإد مإإن اسإإتيفاء كافإإة اإلجإإراءاا املؤيإإدة ابملسإإتنداا يف   -8

  .حدود الصالحياا املخولة له
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  أقسام املكتب ودورها ف الدعوة
 

  .ألنظمة احملاسبة املتعارف عليها االعملياا احملاسبية وفق  تقييد وتسجيل   -9
   .إعداد التقارير الدورية عن س  العمل -10
   .إعداد كأوفاا رواتب املووفن الأهرية بناء على كأوفاا احلضور واالنصراف -11
   .احملافظة على سجالا املصروفاا وسنداا الرسوم املسددة من العهد وتسديد ذلك إىل الصندوق -12
 .التنسيق لت من برام  التدريب للمووفن حسب اخلطة املعتمدة لذلك -13
 .استالم تقارير األداء املعتمدة من مدراء اإلداراا واحملافظة على سريتها وحفظها -14

   :إدارة تنمية املوارد املالية
  .إعداد اخلطل الدورية لإلدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مدير اإلدارة -1
 استقبا  الجلوار املهمن الراالبن يف التربع والدعم وتعريفهم أبنأطة مأروعاا املكتب. -2
   .العمل على تنمية مصادر الدعم املادي للمكتب من خال  نقاط البيع واألركان ابملعارض وال ها -3
   .متابعة  صيل االستقطاعاا ومتابعتها -4
  .هبم ومتابعتهم فتح قنواا اتصا  مستمرة مع الداعمن وفتح ملفاا خاصة -5
   .التنسيق مع اإلداراا األخرل مبا حيقق أهداف اإلدارة -6
  .إعداد تقرير شهري مبا مت إفاأه من مهام ورفعه إىل مدير املكتب -7
  .تنمية استثماراا أوقاف املكتب إبشراف مدير املكتب -8
  .القيام أبي مهام أخرل يكلف هبا من قبل رليسه املباشر وتتعلق بطبيعة عمله -9

   :إدارة الدعوة النسائية
   .اإلشراف على تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لإلدارة ومتابعة تنفيذها -1
   .اإلشراف على القسم النسالي من متابعة ألعماهلن وتذليل العقباا هلن -2
   .دعم وتطوير األقسام التابعة إلدارة الدعوة النسالية -3
 .متابعة أداء املووفن واملووفاا وتقييمها -4
 كتب ويلس اإلدارة وأوار املكتب.اإلدارة أمام إدارة املمتثيل   -5

 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 أقسام املكتب وبراجمه وإجنازاته

 وإجنازاته برامج املكتب : الثايناملطلب           
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  برامج املكتب وإجنازاته
 

   :برامج املكتب وإجنازاته
  :برانمج فقهين ف ديين

   .عبارة عن دروس علمية أسبوعية يف العقيدة والتفس  والفقه تنظم يف ا وامع واملساجد على مدار العام
 .18776املستفيدين:  وعدد    477:عدد الدروس املقامة

  :اليوم الدعوي للجاليات
ن مإن مركإجل الإدعوة واإلرشإاد مبكإة املكرمإة مإع  و برجم  دعوي خإال اب اليإاا يقإام يف األحيإاء ويأإارك فيإه دعإاة رمسيإ 

  .ويتخلله برام  ثقافية واجتماعية الرتمجة
 . 2920وعدد املستفيدين   ايومً   12  :عدد األايم املقامة

  :برانمج موعظة
  .تلقى بلغاا خمتلفة يف املساجد وا وامع اليت يقطن هبا ا الياا ة،وقد أقام املكتب العديد من الكلماا الوعظي

 . 40431  :وعدد املستفيدين   ،كلمة  1117  :عدد الكلمات  
  :اللقاءات التطويرية لدعاة اجلاليات

خاصإإإإة لإإإإدعاة ا اليإإإاا شإإإإدف إىل الرقإإإإي مبسإإإتواهم وتطإإإإوير أدالهإإإإم وتجلويإإإدهم جبملإإإإة مإإإإن  لقإإإاءاا تطويريإإإإة مكثفإإإة  
  .املهاراا لجلايدة أتث هم وفاعليتهم يف اجملتمع 

 .325 :عدد املستفيدين   ،دورة  16 :عدد الدورات
  :الشاشات الدعوية

حسإإإب املناسإإإباا     إإإديثها شإإإهراي  شاشإإإاا دعويإإإة تبإإإث مإإإن خالهلإإإا آايا وأحاديإإإث وحكإإإم ومإإإواعظ دينيإإإة، يإإإتم  
  .شاشة 62 :عدد الشاشات الدعوية  .الدينية

  :الشاشات التوعوية
شاشإإإاا منتأإإإرة يف األسإإإواق واملإإإوالا احمليطإإإة ابحلإإإرم ويف مراكإإإجل الأإإإر ة وسإإإجون مكإإإة املكرمإإإة يإإإتم خالهلإإإا توعيإإإة  

  .رذيلةاجملتمع وحث أفراده على التمسك ابألخالق الفاضلة والبعد عن كل 
 . شاشة20عدد الشاشات التوعوية:  
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  برامج املكتب وإجنازاته
 

  :لكرتونيةإلاملسابقات ا
طإإرح عإإرب وسإإالل التواصإإل االجتمإإاعي لتفعيإإل دور اجملتمإإع يف الإإدعوة إىل هللا وشإإإدف إىل  مسإإابقة دعويإإة إلكرتونيإإة ت  

  .ة واالعتدا ينأر الوسط
 .3475عدد املستفيدين  ،3 :عدد املسابقات

  :الثقافيةاملسابقات 
مسإإابقاا ثقافيإإة متنوعإإة موجهإإة للأإإباب واأل فإإا  السإإتثمار أوقإإاشم وتطإإوير مإإواهبهم وتنميإإة قإإدراشم وتإإربيتهم علإإى  

   .النه  الصحيح وفق الكتاب والسنة
 .4521عدد املستفيدين    ،4:  عدد املسابقات  

  :مسابقة حفظ املتون العلمية
السإإتثمار أوقإإاا الإإنشء فيمإإا يعإإود علإإيهم ابلنفإإع والفالإإدة هبإإدف تعجليإإجل القإإيم اإلسإإالمية  نظم يف اإلجإإاأاا الصإإيفية  تإإ  

   .واملبادئ احلسنة
 .220  :وعدد املستفيدين   ،5:عدد املسابقات

  :مسابقة حفظ السنة النبوية
حيح وفإق مإا جإاء بإه الكتإاب  وتربيتهم على املنه  الص  ،شدف املسابقة تأجيع النشء واأل فا  حلفظ السنة النبوية

 .  والسنة
  .287  :عدد املستفيدين  ،3:عدد املسابقات  

  :مشروع هتادوا
اهلدية هلا وقع خال وأثر عجيب وعميق يف نفوس من هنديهم، فيها يجلو  ما بن النفوس من وحأإة وجفإاء، وهبإا تإرق  

 .(1)القلوب، وتصفوا النفوس، وتجلداد األلفة واملودة، وتوثق الروابل  
  .للحجاج واملعتمرين  توي على مواد دعوية متنوعةهدااي دعوية  ع يتوأ  وقد عمل املكتب على

  .10607 :عدد املستفيدين 
 

 
 . 2003 - 1 -  30: بتاري ، مقالة يف موقع إسالم أون الين ن ،  ايسر حممود ،  التواصل فن  )1(
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  برامج املكتب وإجنازاته
 

 :الرحالت الدعوية
   .لقاءاا دعوية شدف إىل توعية ا الياا تتخللها برام  ثقافية واجتماعية ورايضية 

  .2060  :عدد املستفيدين  ،10  :عدد الرحالت
 ا:مشروع ورث مصحفً 

إذا كان  تلك الرتمجة على يد علماء  ،إىل هللا تعاىل  ةدعو الرتمجة معاك القرآن الكرمي والكتب الدينية دور عظيم يف  ل
وأن يتم الت كد من سالمته من الجليغ   متخصصن يف الدين واللغة، فيجب أن يتعلم املرتجم العقيدة السليمة أوال  

وهذا ما قام  به الرائسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء   ،(1)من اخلط    اواالحنراف حيث يكون تعب ه سليم  
 واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية.والدعوة  

حيإإث متإإ  ترمجإإة معإإاك القإإرآن الكإإرمي ترمجإإة علميإإة صإإحيحة دقيقإإة إىل خمتلإإف اللغإإاا وتعاونإإ  يف  بعهإإا مإإع يمإإع  
مث يإإتم توأيإإإع هإإإذه الرتمجإإاا يف العإإإامل كلإإه خاصإإإة املراكإإإجل    ،امللإإك فهإإإد لطباعإإة املصإإإحف الأإإإريف ابملدينإإة النبويإإإة

 .(2)اإلسالمية وا الياا 
توأيإإع مصإإاحف مرتمجإإة بلغإإاا خمتلفإإة علإإى احلجإإاج واملعتمإإرين وا اليإإاا املقيمإإة يف منطقإإة احلإإرم    يسإإاهم املكتإإب يف

   .مبكة املكرمة على مدار العام
 .35002  :عدد املستفيدين 

 :برانمج منابر
  .ترمجه خطب ا معة بلغاا خمتلفة يف ا وامع الواقعة يف األحياء اليت تسكن هبا ا الياا 

 .6180  :عدد املستفيدين  ،102 :عدد اخلطب  
  :جمتمعي قيمي

ونأإر ثقافإة الوسإطية واالعتإدا  ونبإذ فكإر الغلإو    ،ة من الربام  الدعوية تقام  وا  العام هبدف توعية ا اليإاالسلس
   .والتطرف ليكونوا أعضاء جفعن يف يتمعاشم

 .234  :عدد املستفيدين  ،10 :عدد املناشط  
 

 
 . 152، عبد هللا ا ربين، انظر ا ديد من وسالل الدعوة )1(
 1416، املدينإة النبويإة، البخإاريدار ، 1ط ، أبو عبد السالم عبده النيجري، انظر دور الرتمجة الدينية يف الدعوة إىل هللا تعاىل )2(
 .78 – 65، هإ
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  برامج املكتب وإجنازاته
 
 : مج تواصلبران
واليت  وي معلوماا واضحة وسريعة مثل التعريف   ،هتم  مكاتب توعية ا الياا بطباعة املطوايا املختصرةا

، وقد عمل (1) أبحد أركان اإلسالم، وكبيان حقيقة الصالة أو الجلكاة، أو احل ، ومثل احلث على قراءة القرآن الكرمي 
  .املكتب على توأيع كتيباا دينية ومطوايا دعوية لضيوف الرمحن بلغاا خمتلفة

  .128414  :عدد املستفيدين   
 : الدورات العلمية امليسرة

د ا اليإإاا املقيمإإة  سلسإلة دوراا علميإإة أتصإإيلية للعلإوم الأإإرعية شإإدف إىل رفإإع مسإتول الثقافإإة اإلسإإالمية لإدل أفإإرا
 .  مبنطقة احلرم

  .960  :عدد املستفيدين  ،13: عدد الدورات
 :اجلوالت الدعوية

لقإإإى مإإإن قبإإإل الإإإدعاة  ت    ،حماضإإإراا شإإإدف إىل الإإإرس القإإإيم اإلسإإإالمية وحماربإإإة الفكإإإر الضإإإا  لإإإدل ا اليإإإاا املقيمإإإة  
  .الرمسين بوأارة الأؤون اإلسالمية يف األحياء احمليطة مبنطقة احلرم مع الرتمجة

 .774  :عدد املستفيدين  ،8:  عدد اجلوالت  

 
 
 

 
 . 149، انظر دعوة ال  املسلماا نوف الجلير  )1(

 



 

 

 

 

 

 

 

 الدعوة اإللكرتونية وإحصائيات عامة عن املكتب 

  اإللكرتونية ةالدعو املطلب األول:  
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  الدعوة اإللكرتونية 
 

 :الدعوة اإللكرتونية
ابسإإإتخدام التقنيإإإة اإلعالميإإإة    امليإإإداك يف الإإإدعوة إىل هللا بإإإل سإإإعى إىل الإإإدعوةتقتصإإإر جهإإإود املكتإإإب علإإإى العمإإإل  مل  

  :واإللكرتونية عن  ريق

   .من الصحف املتنوعة 23نأرة يف عدد 113فقد مت كتابة حوايل  :الصحف واجملالت -1

   :واملشاركات التلفزيونية واإلذاعية الربامج واللقاءات  -2
 .مداخالا يف عدد من الربام  3 :املداخالا اهلاتفية -
   .إعالجا مرلية 4بث  :اإلعالجا -
  .وإذاعة الرايض ،تقدمي عدد من املأاركاا عرب إذاعة القرآن الكرمي  :اإلذاعة -
 
 
 
 
 
 

 

يعتإإإرب املوقإإإع اإللكإإإرتوك مإإإن أهإإإم املنصإإإاا اإللكرتونيإإإة وبوابإإإة مهمإإإة للتعريإإإف    :املوقـــع اإللكـــرتوين -3
وسإإإعى يف إبإإإراأ جهإإإود    ،وقإإإد أنأإإإ  املكتإإإب موقعإإإه االلكإإإرتوك وفإإإق أحإإإدث الوسإإإالل التقنيإإإة  ،ابملنأإإإ ة

  .وربطه بأركاله من الداعمن واملساةن واملتعاونن ،املكتب وتوثيق املنججلاا
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  الدعوة اإللكرتونية 
 

  :التواصل االجتماعيبرامج  -4
  ،حإإإرل املكتإإإب علإإإى مجلامنإإإة التقنيإإإة واالسإإإتفادة منهإإإا  ،للتطإإإور الرقمإإإي ودوره يف الإإإدعوة إىل هللا  انظإإإر  

  .وقد حقق بفضل هللا إفاأاا عظيمة ،وتسخ ها يف  قيق أهدافها
 
 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 الدعوة اإللكرتونية وإحصائيات عامة
 عن املكتب 

امةـائيات عـإحص  :املطلب الثاين 
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  إحصائيات عامة 
 

  :إحصائيات عامة
  .( لقاءاا مع بعض املختصن يف تطوير مأاريع وبرام  املكتب10)عقد  -1
  .لقاء للجنة التنفيذية( 33عقد ) -2
  .( شخصية وسام سف  الدعوة مبنطقة احلرم100تقليد أكثر من ) -3
   .( من ا هاا احلكومية واألهلية لتنفيذ برام  املكتب املتتوعة7الأراكة مع ) -4
  .( شاشة دعوية ابملواد الدينية يف املساجد وا وامع احمليطة ابملسجد احلرم82تغذية ) -5
  .مؤسسة اللؤلؤة الوقفية يف توأيع هدااي لضيوف الرمحن خال  مومسي رمضان واحل الأراكة مع  -6
  .ؤون اإلسالميةأوأارة ال عرب الربام  الدعوية الرمضانية مبأاركة دعاة من ( سالال  811توجيه ) -7
  .إقامة معرض دعوي عن مناسك احل  للجالية املليبارية يف شهر ذي احلجة -8
  .من املكاتب التعاونية وا هاا اخل ية داخل اململكة لتباد  اخلربااأايرة أعضاء املكتب لعدد  -9
مأإإإاهدة أكثإإإر مإإإن مليإإإون شإإإخص أخبإإإار وفعاليإإإاا املكتإإإب عإإإرب الصإإإحف احملليإإإة اإللكرتونيإإإة ومواقإإإع التواصإإإل   -10

   .االجتماعي
  .للمكتب ( مأروع يتمعي نوعي عرب وسالل التواصل االجتماعي لتحقيق االستدامة املالية11تسويق عدد ) -11
   .ملا يقدمونه ( هدية لعما  النظافة ابملسجد احلرام عرفاج  60توأيع عدد ) -12
  .( مبادراا يتمعية نوعية يف األحياء اجملاورة للحرم مبأاركة عدد من الفرق التطوعية5تقدمي عدد ) -13
 ( برشور دعوي وتسويقي. 504تصميم )و  ،( مطوية100000و) ،( كتاب10000 باعة ) -14
  .( صورة عن الربام  واملأاريع 11188التقاط ) -15
  .( مقطع فيديو عن الربام  واملأاريع 110تسجيل ) -16
 .( انطباع عن املستفيدين من املأاريع 95تسجيل ) -17
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  إحصائيات عامة 
 
 

 

 



 

 

         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 يـــــدانــب امليـانـاجل
 : أداة الدراسة أواًلً 
 : نتائج االستبانة  اثنًيا

 االستبانة اثلثًا: حتليل نتائج 
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  أواًل: أداة الـــدراســـة  
 

ونأرها    googleابستخدام مناذج فقرة  ةمكونة من مخس عأر  ة مت إعداد استبانأداة الدراسة: 
 ، حسب النموذج اآليت:  مكة يف مكتب الدعوة أبجياد العاملن على عدد من    الكرتوني  إ

 
 

 املعيار
موافق 

 اجدً 
موافق إىل 

 حد ما
غري 
 موافق

 ال أعلم

واملهاراا املناسبة يف املؤسسة للقيام توف  اإلمكاجا املادية  -1
     % ابلتخطيل .

     % سرتاتيجية  ويلة املدل .ال قيق اخلطل ا  -2
     % الدقة يف اختيار املووفن . -3
وضوح اخلطل االسرتاتيجية أهم عامل  ذب الداعمن  -4

     %  .للمؤسسة

     %  .رقابة اإلدارة على مووفيها واملتابعة لس  العمل -5
     %   .وجود بدالل احتماالا لس  األنأطة داخل املؤسسة -6
     %   .وجود الداعم املايل من احلكومة يضمن استمرارية املؤسسة -7
     %   .وجود نظام مايل متكامل إلدارة املوارد املالية -8
     %  .إقامة دوراا تطويرية للمووفن يف املؤسسة -9

     % .مستول العمل داخل املؤسسةتقييم أداء املووفن يرفع من  -10
التسويق يف املؤسسة حيقق عالد مادي مقبو  على استثماراشا  -11

     % .مكنها من النمو والتطور

     % .تسوق املؤسسة ألنأطتها الدعوية ابلوسالل املختلفة -12
     % .وجود أوقاف خاصة ابملؤسسة لالستفادة من عالدها -13
املؤسسة يساهم يف تباد  اخلرباا وأايدة وجود التعاون يف  -14

     % .إلنتاج العمل الدعوي

استبداد الرأي له دور كب  يف قلة التعاون بن أعضاء  -15
     % .املؤسسة

     % النسبة النهائية
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 : نتائج االستبانة:  اثنًيا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافق   املعيار
ا  جد 

وافق إىل م
 حد ما

 ال أعلم ال  موافق

توف  اإلمكاجا املادية واملهاراا املناسبة يف املؤسسة  -1
 للقيام ابلتخطيل .

% 66.7%      33.3% 
0 0 

 0 0 %66.7     %33.3 %  قيق اخلطل االسرتاتيجية  ويلة املدل . -2

 0 0 %66.7 %33.3 % الدقة يف اختيار املووفن . -3

وضوح اخلطل االسرتاتيجية أهم عامل  ذب الداعمن  -4
  .للمؤسسة

% 33.3%     33.3%       33.3% 
0 

 0 0 %33.3      %66.7 %  .رقابة اإلدارة على مووفيها واملتابعة لس  العمل -5

 0 0  %100 %  .األنأطة داخل املؤسسةوجود بدالل احتماالا لس   -6

وجود الداعم املايل من احلكومة يضمن استمرارية  -7
  .املؤسسة

% 66.7%      33.3% 
0 0 

 0 0 0 %100 %  .وجود نظام مايل متكامل إلدارة املوارد املالية -8

 0 0 %66.7     %33.3 %  .إقامة دوراا تطويرية للمووفن يف املؤسسة -9

املووفن يرفع من مستول العمل داخل تقييم أداء  -10
 .املؤسسة

%     33.3%     66.7% 
0 0 

على  مقبوال   ماداي   االتسويق يف املؤسسة حيقق عالد   -11
 .استثماراشا مكنها من النمو والتطور

% 66.7%      33.3% 
0 0 

تسوق املؤسسة ألنأطتها الدعوية ابلوسالل - -12
 .املختلفة

% 33.3%     66.7% 
0 0 

 0 0 0 %100 % .وجود أوقاف خاصة ابملؤسسة لالستفادة من عالدها -13

وجود التعاون يف املؤسسة يساهم يف تباد  اخلرباا  -14
 .وأايدة إلنتاج العمل الدعوي

% 100% 0 
0 0 

استبداد الرأي له دور كب  يف قلة التعاون بن أعضاء  -15
 .املؤسسة

% 0     66.7%       33.3% 
0 

 0 %4.44       %37.7      %57.7  النهائيةالنسبة 
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 رسم توضيحي  حتليل املعيار
كانإ    توف  اإلمكاجا املادية واملهاراا املناسبة يف املؤسسة للقيام ابلتخطإيل-1

وهإذا يوضإإح (%66.7)بنسإبةا( لإلجابإة علإى هإذا السإؤا  )موافإق جإد  أعلإى نسإبة 
  .إدراك املؤسسة ألةية التخطيل والسعي لتوف  اإلمكاجا الالأمة له

  

 قيق اخلطل االسإرتاتيجية  ويلإة املإدل كانإ  أعلإى نسإبة لإلجابإة علإى هإذا -2
، وهإإإذا يؤكإإإد علإإإى سإإإعي املؤسسإإإة (%66.7)بنسإإإبة موافإإإق إىل حإإإد مإإإا()السإإإؤا  

 . ويلة املدل واستقرار العمل لتحقيق اخلطل االسرتاتيجية
 

ا  كانإإإإ  أعلإإإإى نسإإإإبة لإلجابإإإإة علإإإإى هإإإإذا السإإإإؤ   .الدقإإإإة يف اختيإإإإار املإإإإووفن -3
أاللإإب املؤسسإإاا يف  ة( وهإإذا يوضإإح  إإري دقإإ 66.7)بنسإإبة  (موافإإق إىل حإإد مإإا)

 على جودة العمل.   ااختيار املووفن حرص  
  

كانإإإ    ،وضإإإوح اخلطإإإل االسإإإرتاتيجية أهإإإم عامإإإل  إإإذب الإإإداعمن للمؤسسإإإة -4
الإإإ   ،موافإإإق إىل حإإد مإإا ا،اإلجابإإة علإإى هإإإذا السإإؤا  ابلتسإإاوي بإإإن )موافإإق جإإد  

  .ا عوامل جذب الداعمن بن املؤسسااو وهذا يوضح تفا (موافق
  

كانإإ  أعلإإى نسإإبة لإلجابإإة   ،رقابإإة اإلدارة علإإى مووفيهإإا واملتابعإإة لسإإ  العمإإل-5
بإن أةيإإة الرقابإة ودورهإإا يف ( وهإذا ي66.7بنسإإه ) ا(موافإق جإد  )علإى هإذا السإإؤا  
  .فاح املؤسساا

 

 االستبانة:: حتليل نتائج اثلثًا
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 رسم توضيحي حتليل املعيار
وجإإإود بإإإدالل احتمإإإاالا لسإإإ  األنأإإإطة داخإإإل املؤسسإإإة، كانإإإ  أعلإإإى نسإإإبة -6

( وهإذا يؤكإد وجإود خطإل %100( بنسبة )الإلجابة على هذا السؤا  )موافق جد  
 بديلة وخطة إدارة املخا ر داخل املؤسساا. 

 

كانإ  أعلإى نسإبة   ،وجود الداعم املايل من احلكومة يضمن اسإتمرارية املؤسسإة-7
( وهإإذا يؤكإإد أةيإإة دور %66.7بنسإإبة ) ا(موافإإق جإإد  )لإلجابإإة علإإى هإإذا السإإؤا  

  .الدعم احلكومي يف استمرار املؤسسة
 

وجود نظام مايل متكامل إلدارة املوارد املالية كانإ  أعلإى نسإبة لإلجابإة علإى  -8
متكامإل  وهإذا يؤكإد وجإود نظإام مإايل (%100بنسإبة ) ا(موافإق جإد  )لسإؤا  اهإذا 

  .داخل املؤسسة
 

كانإ  أعلإإى نسإبة لإلجابإة علإإى ،  تطويريإة للمإإووفن يف املؤسسإةإقامإة دوراا -9
وعإي املؤسسإة  وهإذا يإد  علإى (%66.7بنسإبة ) (موافإق إىل حإد مإا)لسؤا  اهذا 

 .أبثر الدوراا التطويرية يف أايدة كفاءة املووفن
 

كانإإ  أعلإإى   ،تقيإإيم أداء املإإووفن يرفإإع مإإن مسإإتول العمإإل داخإإل املؤسسإإة-10
وهإذا يإد   (%66.7موافإق إىل حإد مإا( بنسإبة ))لسإؤا  الإى هإذا نسبة لإلجابإة ع

حإإرل املؤسسإإة علإإى معرفإإة مسإإتول املإإووفن ومعا إإة نقإإاط الضإإعف لإإجلايدة  علإإى
   .اإلنتاجية
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 رسم توضيحي حتليل املعيار
علإإى اسإإتثماراشا مكنهإإا مإإن  مقبإإوال   مإإاداي   االتسإإويق يف املؤسسإإة حيقإإق عالإإد  -11

موافإق إىل حإإد مإإا( )لسإإؤا  اكانإ  أعلإإى نسإبة لإلجابإإة علإإى هإذا   ،النمإو والتطإإور
وهإإإإإإذا يوضإإإإإإح اعتمإإإإإإاد املؤسسإإإإإإة علإإإإإإى عالإإإإإإد التسإإإإإإويق للنمإإإإإإو  (%66.7بنسإإإإإإبة )
   .والتطوير

كانإإإ  أعلإإإى نسإإإبة ،  تسإإإوق املؤسسإإإة ألنأإإإطتها الدعويإإإة ابلوسإإإالل املختلفإإإة-12
وهذا يؤكد دور التسإويق  (%66.7( بنسبة )اموافق جد  )لسؤا  الإلجابة على هذا 

 . يف فاح العمل الدعوي
 

كانإإ  أعلإإى نسإإبة ،  وجإإود أوقإإاف خاصإإة ابملؤسسإإة لالسإإتفادة مإإن عالإإدها-13
وهإإإذا يوضإإإح اعتمإإإاد  (%100بنسإإإبة ) ا(موافإإإق جإإإد  )لسإإإؤا  الإلجابإإإة علإإإى هإإإذا 

   .املؤسساا على األوقاف لتوف  املوارد املالية
وجإإإود التعإإإاون يف املؤسسإإإة يسإإإاهم يف تبإإإاد  اخلإإإرباا وأايدة إلنتإإإاج العمإإإل -14

بنسإإإإبة  ا(موافإإإإق جإإإإد  )لسإإإإؤا  اكانإإإإ  أعلإإإإى نسإإإإبة لإلجابإإإإة علإإإإى هإإإإذا   الإإإإدعوي،
 .وهذا يوضح أثر التعاون يف أايدة إنتاجية العمل (100%)

 
استبداد الرأي له دور كب  يف قلة التعاون بن أعضإاء املؤسسإة، كانإ  أعلإى -15

وهإذا يبإن  (،%66.7موافق إىل حإد مإا( بنسإبة ))لسؤا  انسبة لإلجابة على هذا 
  .خطورة التعصب والتمسك ابلرأي على العمل الدعوي يف املؤسساا

 



 

 
 

 
 

 
 

 ةــــــمــاتـــــاخل
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  اخلـــاتــمــــة   
 

 اخلامتة
 

 وأعطإإى وأكإإرم واحلمإإد هلل أوال   ،احلمإإد هلل علإإى مإإا أمت وأنعإإم ،احلمإإد هلل الإإذي بنعمتإإه تإإتم الصإإاحلاا 
  .اواب ن   اوواهر   اوآخر  

مكتإب الإدعوة واإلرشإاد وتوعيإة )وعظيم كرمإه إبهنإاء هإذا البحإث  ،بوافر فضله من هللا عليَّ وبعد أن 
  ،وبعد هذه الرحلة العلمية املمتعة حو  هذا املوضوع (ا الياا أبجياد مكة

  :ميكن القول أبن أهم النتائج اليت توصلت إليه هي
  .الرؤية الواضحة والتخطيل اإلداري املنظم  ريق لتحقيق األهداف -1
املكتإإب التعإإاوك أبجيإإاد مإإن منطلإإق خإإ ي تطإإوعي  إإ  إشإإراف وأارة الأإإؤون انبثقإإ  أعمإإا   -2

  .اإلسالمية
  .فاح العملية الدعوية سببتنوع األساليب الدعوية  -3
ا غإإرايف يف منطقإإة احلإإرم ممإإا جعإإل املكتإإب  همبوقعإ  وتوعيإإة ا اليإإاا أبجيإإادمكتإإب الإإدعوة يتميإجل  -4

  ا.وتثقيفهم ديني   يقوم جبهود مباركة يف سبيل دعوة ضيوف الرمحن
  .النجاحاا واإلفاأاا املتميجلة هي نتيجة تكاتف فريق العمل وقيام كل شخص بدوره -5

 :  أهم التوصيات
البحإإإوث العلميإإإة الإإإيت توضإإإح دور املكاتإإإب الدعويإإإة وجهإإإودهم املتميإإإجلة يف الإإإدعوة إىل هللا  ةلقلإإإ  انظإإإر  

أوصإإإي أخإإإوايت الباحثإإإاا إبقامإإإة البحإإإوث العلميإإإة الإإإيت توضإإإح دور املكاتإإإب وجهودهإإإا ونأإإإر تلإإإك 
  .الدراساا ليتم االستفادة منها من قبل املكاتب الدعوية

  .ى آلة وصحبة أمجعنوصلى اللهم وسلم على سيدج حممد وعل     



 

 
 

 
 

  

 لفــهــارس ا

 : فهرس اآلايت أوالً 
 : ثبت املراجع واملصادر اثنًيا
 : فهرس املوضوعات  اثلثًا
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  أواًل: فهرس اآلايت   
 

 فهرس اآلايت
 

 
 

 
 
 
 

 رقم الصفحة رقم اآلية  اآلية

 سورة آل عمران 

 10 96 َّ ري  ٰى ين  ىن نن من زن رن مم  ام يل ُّ

 2 102 َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 سورة النســاء

 2 1 َّ ىم  مم  خم  حم  جم يل ىل مل  خل ُّٱ

 سورة يونس 

 5 25 َّ جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ

 سورة الكهف

 2 30 َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ

 سورة األحزاب

 2 70 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي  ُّٱ
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  اثنًيا: ثبت املصادر واملراجع:    
 

 : ثبت املصادر واملراجع اثنًيا
  .القرآن الكرمي: أوالً 

  املصادر واملراجع العامة اثنًيا:
 .هإ1420الطبعة األوىل:  ،الرايض ،دار السالم ،سنن أيب داود لإلمام أيب داود سليمان بن األشعث -1
 ،الناشإر: دار النفإالس للطباعإة والنأإر والتوأيإع ،حامد صادق قنيإيب -حممد رواس قلعجي  -معجم لغة الفقهاء  -2

   .م 1988 -هإ  1408الطبعة: الثانية، 
)إبراهيم مصإإإطفى / أمحإإإد الإإإجلايا / حامإإإد عبإإإد القإإإادر / حممإإإد ،ةيمإإإع اللغإإإة العربيإإإة ابلقإإإاهر ، املعجإإإم الوسإإإيل -3

 .دار الدعوة،النجار(
  .األصفهاكأبو القاسم احلسن بن حممد املعروف ابلراالب  ،املفرداا يف الريب القرآن -4

 .هإ 1412 -الطبعة: األوىل  ،ب وا دمأق -دار القلم، الدار الأامية  ،احملقق: صفوان عدجن الداودي
 ،سإعيد بإن علإي وهإف القحطإاك ،العالقة املثلى بإن الإدعاة ووسإالل االتصإا  احلديثإة يف ضإوء الكتإاب والسإنة  -5

  .لوكةشبكة األ
نإإدوة ، دولإة اإلمإإاراا العربيإة املتحإإدة ،جامعإإة الأإإارقة ،د. عمإإر صإاحل بإإن عمإر ،مفهإوم الإإوعي والتوعيإة وأةيتهإإا -6

 .احل  الكربل
إ1432 ،د. حممإد حسإن الأإيعاك ،مإدارس ا اليإاا اخل يإة يف مدينإإة مكإة املكرمإة وأثرهإا يف الإإدعوة إىل هللا -7  ،هإإ

 .شبكة األلوكة
ملاجسإإت  مإإن قسإإم ادعإإوة الإإ  املسإإلماا إىل اإلسإإالم يف مدينإإة الإإرايض، نإإوف الجليإإر، رسإإالة مقدمإإة لنيإإل درجإإة  -8

 هإ. 1425الدعوة واالحتساب كلية الدعوة واإلعالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، 
، دار البخإإإاري، املدينإإإة النبويإإإة، 1 ي، ط الرتمجإإإة الدينيإإإة يف الإإإدعوة إىل هللا تعإإإاىل، أبإإإو عبإإإد السإإإالم النيجإإإ  دور -9

 هإ. 1416
 .2003 - 1 - 30:  بتاري ، التواصل فن، ايسر حممود مقالة يف موقع إسالم أون الين ن  -10
عبد هللا ا ربين يلة التوعية اإلسالمية الصادرة عن وأارة الأئون  ،ا ديد من وسالل الدعوة إىل هللا الأي  -11

 .141 - 140هإ،  1420حمرم صفر، ربيع أولن  220واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرايض، العدد اإلسالمية 
 d.org.sa-http://ajyad املوقع اإللكرتوك للدعوة واإلرشاد وتوعية ا الياا أبجياد -12
 /https://www.almaany.com :معجم املعاك -13

http://ajyad-d.org.sa/
https://www.almaany.com/
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  اثلًثا: فهرس املوضوعات    
  

 فهرس املوضوعات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة  املوضوع 
 2 املقدمة 

 3 أةية الدراسة 
 3 أسباب اختيار الدراسة 

 3 أهداف الدراسة 
 3 تساؤالا الدراسة 

 4 منه  الدراسة 
 4 يتمع الدراسة 
 4 عينة الدراسة 

 4 أدواا الدراسة 
 6-5 التعريف مبصطلحاا الدراسة 

 7 تقسيماا الدراسة 
 8 وشركاؤهاملبحث األو : املكتب الدعوي أبجياد وهيكلة التنظيمي وأعضاؤه  

 11-9 املطلب األو : التعرف على املكتب التعاوك أبجياد
 14-12 املطلب الثان: اهليكل التنظيمي للمكتب أعضاؤه وشركاؤه

 15 املبحث الثان: أقسام املكتب وبرايه وإفاأاته
 18-16 املطلب األو : أقسام املكتب ودورها يف الدعوة 

 23-19 املطلب الثاك: برام  املكتب وإفاأاته
 24 املبحث الثالث: الدعوة اإللكرتونية وإحصالياا عامة عن املكتب 

 26-25 املطلب األو : الدعوة اإللكرتونية  
 29-27 املطلب الثاك: إحصالياا عامة 
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  اثلًثا: فهرس املوضوعات    
 

 فهرس املوضوعات 

 
 

 

 الصفحة املوضوع
 ا إإإإانإإإإإب امليإإإإدانإإإإإإي   

 31 أوال : أداة الدراسة
 32 االستبانةاثني ا: نتال   

 35-33 اثلث ا:  ليل نتال  االستبانة
 37 اخلامتة 

 39 فهرس اآلايا 
 40 ثب  املصادر واملراجع


