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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورةلل االستراتيجيةلخطة ا

 مقدمة: .1

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد. احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على
 أعضررا يرد  أ  م بناهارا بيتالر، و  رةللمكتر  التعراول للردعوة واار راو وجوعير  اتاليرران باملدينر  املنرو  االسررتاجيةي  خلطر ااملي أن يقردم فيسرر ررزرو واعرد العر

 .للمكت  التعاول ومبعون  رستشار  ررزو واعد االستاجيةي فريق 
 نسأل اهلل جعاىل أن جيعل اذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ونافعاً لعباوه الصاحلني.
  وأراو لرره التطرور واتررووة، وبرذل رررن ولتره ال مررني العمررل الردعو  أحر ونشركر زرل سرراام ا  هرا  اررذا العمرل و ررارد فيره مبةهرروو لرل أو ز ررر، وزرل رررن 

ز رر واحلمرد هلل، وا رقردرهم فضريل  الشريع و. عبدالسرن القاسرم رئري   لر    م! وار وال بنرونرال  ال ينفعوجهده الرائع را نأرل أن يدخره اهلل له يوم 
ربررا  السررالر ، وعضررو اللةنرر   طورسرراعده الشرريععط صرراو السررمحان،  وارة املكترر ، ونائبرره فضرريل  الشرريعط صرراو اتطيلرري، وررردير املكترر  فضرريل  الشرري

وزرل  االسرتاجيةي و. عبرداهلل البشر، ، وررديرة القسرم النسرو  للمكتر ، وضيرع أعضرا  فريرق  عرداو  االستاجيةي االستشاري  للمكت  املشرف على فريق 
و. خضر بن علي الوارال، و و.عمر بن حسرن الرا رد ، و م. سرعيد برن علري رن  ارد ا اللقا ان وورش العمل. ونشكر أيضاً رستشارينا الفضال ط 

 الوارال، وفريق الدعم ااوار  والتنسيقي للمرزو.
 واهلل املوفق واملعني واهلاو  للصواب؛؛؛



 

 5الصفحة 

 :(البيئة اخلارجيـــة والتنافسيةالبيئة الداخليــة و تشخيص الوضع الراهن ) .2

 تقديم .2.1

  ترركا البيئرر  الداخليرر  للمالضررع  القرروة و  ررروا نوراسرر   ذلرر الرريت علررى  رروئها جبرري ااسررتاجيةيان، وأول  االسررتاجيةي االفتا رران  ن جشررصيا الو ررع الررراان يشرركل 
مرد علرى جصرور وا ر  وجعت و رع واخلري رتماسر جنطلرق ررن  االسرتاجيةي ، ألن مث وراس  البيئر  التنافسري  ،مث وراس  الفرص والتحديان ا البيئ  اخلارجي  للمكت  ،التعاول

بنررا  الرئيسرر  ل ةزيررو الر  عرردالو ررع الررراان ي  . ووراسرر  اصررالحها ؛ررروا ن الضررع  حتديرردو  ،لتعويواررا وجنميتهررا ؛ررروا ن القرروةحتترراإ  ىل حتديررد ، و للبيئرر  اخلارجيرر  والبيئرر  التنافسرري 
 .رهيته  تكاليت حتقق للمو  املناسب  االستاجيةي  املباوران زذل جتحدو  ، و  ا  وئها االستاجيةي تحدو الرهي  والرسال  والاور واألاداف جو ، ةيانيستاجاال

 وسائل تقييم البيئة الداخلية .2.2

 وللتوصل  ىل جقييم لري  رن الوالع للبيئ  الداخلي   م  جرا  را يليط
صرراو اتطيلرري ررردير عررام  طالشرريعو ، )حاليرراً  ملكترر  التعرراولعبدالسررن القاسررم رئرري   لرر   وارة االرردزتور  طرررعأ جريرر   ،رقررابالن  صصرري  لتقيرريم البيئرر  الداخليرر  .1

 طربررا  السررالر  رسرراعد ررردير املكترر  التعرراول. والرردزتور طحممررد اخلطررراو  ررردير عررام فرررش ونارة الشررمبون ااسررالري  مبنطقرر  املدينرر  املنررورة ، والشرريع طاملكترر ، والرردزتور
 .ن احلصني ردير لسم جوعي  الووارسلطا طسليمان ال نيان ردير جوعي  اتاليان والدزتور

 .ملكت  رن لبل ااملصتارين  االستاجيةي   عداو رن  ل   وارة املكت ، وأعضا  رن اللةان االستشاري  للمكت ، وبالي أعضا  فريقورش نقاش حضراا أعضا   .2
 صص  هلذا الغرض.خ   ستبانانا نرن خالل ااجاب  عاستطالش أو اش البيئ  الداخلي   .3
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 الضعف (× )القوة  البيئة الداخلية حتليل  .2.2

جتزرو علرى العواررل الداخلير  الريت زصطوة لتشرصيا الو رع الرراان عرت اسرتدرار األفكرار حرول رروا ن القروة والضرع ،  االستاجيةي  م عقد ور   عص  ذاين لفريق اخلط  
 .  التعاولللمكت  

 وانن القوة للكتت::مل نتائج ورش النقاش .2.2.1

 األفكار حول األسئل  التالي ط  م ذل  عت استدرار
 ورا أثراا على الفئان املستهدف  ؟ اليت جييداا املكت  أو يتفوق فيها على غ،ه ؟ را األرور .1
 سوا  روارو بشري  أو رالي  أو ركاني ؟ ،را املوارو اليت متيو املكت  عن غ،ه .2
 األخرى ؟ را نقاط لوة املكت  .3

رن  زل فكرة رتشاهب  بأختها، مث ل رئ  األفكرار ضيعهرا الرارارا، وررا يلري ارو ررا  م حبيث ل   ،لوب التةميع الشةر  االئتالاوجرى بعد ذل  جتميع وجلصيا األفكار بأس
 االجفاق عليه ط
 :وةـــــالق موانن

 وجوو  صصيان بارنة ا  ل   وارة املكت .  1
 ن املكت  جه  رصر  هلا القيام بأعمال الدعوة.   2
 .ممن هلم عالل  وثيق  باملكت  ع  ااسالري وجوو رشايع و الب اتار  3
 جع ، وغ،اا .جنوش وها  النشا ان الدعوي  حت  رظل  املكت  زتوعي  الووار، ورعرض الس،ة النبوي ، وأنشط  الشباب ورلتقى الفتيان والتض  واملرا  4
 .همز رة عدو املتعاونني، و ركاني  استيعاب عدو أزت رن  5
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 نن القوةوامل ستباناتاالنتائج  .2.2.2

 

 الدرجة معامل التأثير مواطن القوة
 4.5 أ .رسالة المكتب التعاوني تجعلني أشعر بالفخر وبأهمية ما أقوم به

 4.2 أ .تعامل الرؤساء مع مرؤوسيهم حسن 
 1 -2 جدول

 :ملوانن القوة التحليل اإلسرتاتيجي .2.2.2.1

وميكررررن أن يسررررت مر ا  والسرررريما املتطرررروعني، ،ا التعارررررل بررررني العررررارلني الحررررتاماوانتشررررار رو  املكترررر  للعمررررل الرررردعو ،  رنسررررويظهررررر محررررا  ي
 استقطاب املويد رن املتطوعني ا العمل الدعو .

 

  وانن الضعف:مل نتائج ورش النقاش .2.2.2

 وار النقاش حول األسئل  التالي ط
 جي  جطويره ا املكت  و ن مل يتم ذل  ج فقد ال ق  فيه ؟  ذال را .1
 را املشاريع ذان املصاور الشحيح ؟ .2
 ورا أثراا على الفئان املستهدف  ؟ راذا يرى اآلخرون ا املكت  رن روا ن  ع ؟ .3

 را يلي او را  م االجفاق عليه.و مث استصدر  الطريق  السابق  نفسها ا ضع األفكار وجلصيصها ، 
 موانن الضعف:

واأللسام فيما  ،يدان ل  ااوارة والعارلني ا امل ع  التواصل بني   1
 بينها بشقيها النسائي والرجايل.

  ع  التنظيمان ااواري .  2
 دم و و  الصالحيان للعارلني ا املكت  .ع  3
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 لل  اخلتة والكفا ان ااواري  العارل  ا املكت  التعاول .  4
 بط  صرف امليوانيان املطلوب  الار  رشاريع املكت  التعاول .  5
 لعمليان .املرون  ا جسي، اعدم   6
 عدم استصدام التقني  ا أعمال املكت  الداخلي  .  7
  ع  االستفاوة رن املتعاونني و التواصل رعهم.  8
 .ملنا ط املكت   ع  التسويق والدعاي  وااعالن  9

 ن املكت .جدري  العارلني ا  اال ع  برارج   11
 اختاذ القرار .و آليان حل املشكالن عدم و و    11
 .قياوان الفاعل  رن املكت  اللبعض العارلني و تسرب ال  12
 االست مار.لتنمي  و ابرارج   ع   13
 اتهوو الدعوي  ا املكت  .بعض جشت    14
 عدم رهي  النا  ألنشط  املكت  بك رة.  15

 
 وانن الضعف :مل ستباناتاالنتائج  .2.2.2

 
 الدرجة معامل التأثير الضعفمواطن 

 2.4 و .توفير المواد الالزمة لتحقيق المهام المقررة
 2.1 و .ميزانية المكتبمناسبة 

 2.2 و .مناسبة ميزانية المشاريع
 2.6 و .البيئة التقنية 

 2.7 و .دعم اإلدارة للتقنية
 2.7 و .الشكر والتقدير على العمل الجيد

 2.4 و .متابعة الجديد في التقنية
 2.8 و .فرص التعلم والنمو الوظيفي

 2.6 و .لعاملين على المهارات الالزمة لتدريب  هناك
 2.4 و .مدى رضا العاملين عن التدريب المقدم لهم
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 2.5 و .هناك معايير لألداء 
 2.4 و .هناك معايير واضحة لألداء 

 2.7 و .خدمات المكتب تغطي حاجات المستفيدين من الخدمة
 2 -2 جدول

 : ملوانن الضعف التحليل اإلسرتاتيجي .2.2.2.1

 فرصاً حقيقي  لتطوير املكت  وحتسني أوائهط ظهرن عدة حماور مت ل
رررن  ط جبررني أن انرراد حاجرر  رلحرر  لتصطرريط أعمررال ورشرراريع املكترر  رررن ناحيرر  جرروف، املرروارو اهاحهررا، واررذا يلرروم رنرره جرجيرر  األولويرران، و لرارارراالمحــور األو 

ذان و ررع برنررارجم للمشرراريع العررابرة و وبإركرران  لرر  ااوارة للمكترر   اتميررع، ونشررر ذلرر  حررع ال يتطلررع أحررد  ىل الررتا  رشررروش لرري  لرره  ركانيرران رتاحرر ،
وميكرررن أيضررراً لررررا ة أن انررراد حاجررر   ىل عقرررد ووران ا  وارة  .النوعيرر  العاليررر ، وو رررع نظرررامم هلرررا، وختصررريا رررروارو هلرررا ال جرررمبثر علرررى رررا سررربق  لرررراره ررررن أولويررران

 .شاريعامل
بالرغم مما سبق ا نقاط القوة رن وجوو احتام برني العرارلني  ال أن انراد   رارة فذب  ولاورة على االحتفاظ مبنسوبيها. جوف، بيئ  جا  ىلط  احلاج   المحور الثاني

املنتمرري  ىل املكترر  فيرره انررا جررتن احلاجرر   ىل نظررام لررو  للمرروارو البشررري  يشررعر و  ؛ملررن يعملررون بررأجر لتزرروا املكترر  خصوصرراً جررد رنرراف  لررو  و خفيرر   ىل أنرره لررو و  
 النمو ونياوة الدخل رع نياوة املعرف  والفصر بانتمائه للمكت  زما سبق.ب

 ا نوعيرر  املصررا بني رررن جيررل جغررّ، حصررول لتقنيرر  ومحاسررهم هلررا، واررو فرصرر  لتحسررن أوا  املكترر ، ويرردعم ذلرر   اىل ط  ررعور العررارلني باحلاجرر  المحــور الثالــ 
 جاً  ويل .اها أولحيث  هنم حيسنون استصداران التقني  ويقضون في ؛الشباب

 .ل  جوف، التدري  املناس  هلماذا أرر حمموو يشكل انطالل  ذاجي  ا حاالعارلني  ىل نياوة رهاراهتم، و  ط جطلعالمحور الرابع
 ولياسه . لألوا ط  جطلع العارلني لوجوو رعاي، المحور الخامس
 وي  واخلطاب الدعو .العارلني لتحسني املشاريع الدعجطلع املستفيدين و ط المحور السادس
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 املخانر( × )الفرص ية رجاحتليل البيئة اخل .2.2

 املتاحة: لفرصدراسة ال النقاش نتائج ورش .2.2.1

 وار النقاش حول األسئل  التالي ط
 را فرص املكت  املهمل ؟ .1
 ختدم املكت  وجي  استغالهلا؟ فرصاً را التوجهان اخلارجي  اليت جشكل  .2
 ا  ىل فرص رست مرة؟را روا ن لوة املكت  وزي  ميكن حتويله .3

حبيث ل رن  زل فكرة رتشاهب  بأختهرا، مث ل رئر  األفكرار ضيعهرا الرارارا، وررا يلري ارو  ،وجرى بعد ذل  جتميع وجلصيا األفكار بأسلوب التةميع الشةر  االئتالا
 .را  م االجفاق عليه 
 الفرص املتاحة:

 .وجوو املسةد النبو  ورسةد لبا   1
 .ن أحنا  العامل ااسالري للمدين  املنورةجوافد احلةاإ والووار ر  2
 )اتارع  ااسالري ، جارع   يب  . وجوو جارعتني زب،جني  3
 .استغالل اتان  العا في للنا   4
 .سهول  جتش السنني ألن املكت  باملدين  املنورة  5
 . ركاني   لار  ووران علمي  للمقيمني ا اتارع  ااسالري   6
 .ا  عليهاال ورة التقني  و لبال الن  7

 . لبال النا  على الدين واخل،  8
 .جوجه الدول  حنو وعم الدعوة  9
 .وجوو أئم  املسةد النبو  واملدرسني باملسةد النبو   11
 .احلراد االجتماعي على املستوى العاملي واالليمي  11
ز رررة الطررالب ا اتارعرر  ااسررالري  رررن ضيررع اتنسرريان وسررهول    12

 .التعارل رعهم
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 الفرص املتاحة : دراسةل تناستبااالنتائج  .2.2.2

 
 

 الدرجة معامل التأثير الفرص
 4.1 أ .التوجه العالمي نحو الفضيلة

 4.1 أ .تعامل الدولة مع األنشطة الدعوية
 4.1 أ .الوازع الديني وعادات المجتمع 

 3 -2 جدول

 :للفرص املتاحة التحليل اإلسرتاتيجي .2.2.2.1

 وانرا يرتن الردور القيراو  للمكتر  و ررورة  ،، يدعمه جوجه سياسي واخلي و تمع رتطلع للتردين  بأن العامل رتوجه لنشر الفضيل كتولون باملمب يتولع املس
سرروا  بتوسررع ا املشرراريع أو جنرروش فيهررا، أو ا حتقيررق رسررتويان عاليرر  رررن اتررووة، واالاتمررام بوسررائل الرردعم وآليرران  ،العنايرر  بتحسررني نشررا ان املكترر 

  مار وجنمي  املوارو.االست
  بنرررا  علرررى الو رررع االلتصررراو  العرررام  ،وذلررر  لويررراوة رتولعررر  ا التتعررران ،يتولرررع القرررائمون علرررى املكتررر  نيررراوة ا الررردعم خرررالل السررر  سرررنوان القاورررر

 للمملك ، واي نظرة جفاهلي .
 ستمرار العمل التطوعي، و مي ل بعداً  ستاجيةياً .يرجكو العمل اخل،  ا اململك  على جدين اجملتمع؛ لذا فتقوي  الوانش الديين أسا  ال 
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 ة:تكلاحمل املخانرلدراسة  النقاش نتائج ورش .2.2.2

 وار النقاش حول األسئل  التالي ط
 التوجهان اخلارجي  اليت لد جمبثر سلباً على عمل املكت ؟ را .1
 فرص ؟را جوجهان العارلني ا اجملال نفسه واليت لد جشكل عائقاً للمكت  أو جضيع عليه  .2
 املصا ر اليت لد جنشأ رن بعض روا ن الضع  ا املكت ؟ را .3

 .ورا يلي او را  م االجفاق عليه مث استصدر  الطريق  السابق  نفسها ا ضع األفكار و جلصيصها ، 
 املخانر احملتكلة:

 .الرمسي  و ول بعض ااجرا انصعوب    1
 كوري  على بعض أنشط  املكت .اتهان احلاعتاض بعض   2
 .املكت  التعاول أنشط  مماثل  ألنشط  وو رنظمان وررازو متار  وج  3

رررررن االلتصرررراو   العلمانيررررتيرررراران ن المتّكرررر وأجغرررر، الو ررررع االلتصرررراو    4
 . ااعالمو 
 اذه البالو .أال املسبق  اخلا ئ  لبعض الووار عن عقيدة  األحكام  5
 أنشطته .بعض  وأاتهان الداعم  باملكت  بعض عدم لناع    6

 :احملتكلة  املخانر دراسة ل الستباناتانتائج  .2.2.2

 الدرجة معامل التأثير المخاطر
 2.3 و .)البطالة و الفقر( االجتماعيةالعوامل 

 2.8 و .التخلف من الزوار والعمالة والوافدين( و الزيادة السكانية )
 4 -2 جدول

 :للكخانر احملتكلة التحليل اإلسرتاتيجي .2.2.2.1

 عوارل االجتماعي  حتدياً للعمل الدعو  جتطل  جعميق رفهوره ونياوة أنشطته والتعاون رع بقي  املمبسسان الدعوي  للقيام بالواج  الدعو مت ل ال. 
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 حتليل البيئة التنافسية .2.2

املكترر ، وضعيرران جسررتهدف فئرران حمرردوة،   أنشررطفئررانط ضعيرران جتقررا ع أنشررطتها رررع   ىل أربررعجرررى وراسرر  وحتليررل اتمعيرران اخل،يرر  باملدينرر  املنررورة ، وجقسرريمها 
 وضعيان وعوي  جوعوي ، وضعيان علمي .

املسر  الرذ  لارر  بره وررن خرالل  ،رصراور املعلورران املنشرورة عرت رطبوعران ونارة الشرمبون االجتماعير  وررن خرالل املوالرع االكتونير  للةهران ررن اافراوةمتر  ولد 
سررتبانان جستو ر  فيهررا عررن نشررأن اتهرر  اخل،يرر  وأوجرره النشررا ان الرريت جعمررل فيهررا، االعارلرر  باملدينرر  املنررورة، حيررث  م جونيررع رمبسسر  السرربيعي اخل،يرر  للةهرران اخل،يرر  
 ومتيواا ، وأادافها املستقبلي ، وغ، ذل .

يرذ للسرنوان املا ري  وجقرارير ااهران، وخلصرنا ، ووراسر  خطرط التنف م جونيعهرا علرى رسرمبويل املكتر  ،زما  م وراس  برارج وأنشرط  املكتر  ررن خرالل اسرتبانان خاصر 
 جل  املنا ط والتارج ا أربع  وثالثني بنداً مت  املقارن  ا  وئها رع اتهان األخرى )راجع جدول املقارن  / املالحق .

، وررا الو رعذلر   ا كتر امل  لر  ورردى متيوارا ا ذلر  ورولرارو رعرفر  املمبسسران اخل،ير  الريت جقروم بأنشرط  مماث كتر ورا يهمنا ا حتليل البيئ  التنافسي  بالنسرب  للم
 أوجه املقارن طرلصا وجبني اتداول التالي   ا خدر   تمعنا الكرمي. ابتغا  ملر اة اهلل ومتيواً  ؛ويتميو فيه وعو رن نشاط  املكت ميكن أن يضيفه 

 :املتت:مجعيات تتقانع مع  .2.2.1

 

 النشاط الدعوي الجهة الخيرية 

 بن عبدالعويو لتعليم الكتاب والسن  لدة األر، ثارررمبسس  وا

 جعليم وجأايل النسا  واأل فال
 جعليم القرآن لألبنا  والبنان

 رعاي  رعلمي القرآن
 ووران جدريبي 

 ااسالري الندوة العاملي  للشباب
 حما ران ومحالن جوعوي 

 وعوة اتاليان 
 التض  و باع  الكت 
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 حتفيظ القرآن  الكرمي تحفيظ القرآنل ي اخل،  معي ات

 " واعي" ضعي  التوعي  والتأايل االجتماعي
 يعنشرررر الوعرررري االجتما

 ولائي  جأايلي  و برارج جقدمي 
 ونشر ثقافتها الشارل اجملتمعي  فعيل التنمي  ج رمبسس  املدين  املنورة اخل،ي  لتنمي  اجملتمع 

 5 -2 جدول

 :مجعيات إغاثية عامة .2.2.2

 

 النشاط الرئيسي الجهة الخيرية 

 اخل،  املنورة رستووش املدين 
 رعاي  وجأايل األسر الفق،ة

 ج قي  وجدري  وأنشط  للمةتمع

 لصدران االجتماعي  اتمعي  اخل،ي  ل
 وجنموي رعاي  أساسي  

 ااصال  األسر 
 وجأايل الشباب والنسا   قي ج

 رعاي  أساسي  ي  التضع

 ضعي   يب  للتنمي  االجتماعي  )ضعي   يب  اخل،ي  النسائي  
 أنشط  اجتماعي  للنسا  

 رعاي  أساسي  لأليتام واملعالني

 سنابل املدين 
 رعاي  األسر الفق،ة
 لبعض الفئان جقدمي الرعاي  الطبي 

 6 -2 جدول
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 لتنها تستهدف فئة حمددة: و إغاثيةمجعيات  .2.2.2

 

 الفئة المستهدفة الجهة الخيرية 
 األيتام رمبسس  رك  املكرر 

 أسر السةنا  رعاي  السةنا 
 األسرة و النسا  ضعي  الوواإ 

 ااصال  األسر  ضعي  التوعي  و التأايل 
 املر ى عار  أصدلا  املر ى 

 رر ى السر ان ضعي  ركافح  السر ان 
 التاجني رن املر ى   الصحي  الرعاي

 التاجني رن املر ى ضعي  أ با   يب  
 املعالني وذويهم ضعي  األ فال املعالني

 7 -2 جدول

 مجعيات خريية علكية : .2.2.2

 

 اسم الجمعية العلمية  اسم الجمعية العلمية 
 ااسالملتعري  باهليئ  العاملي  ل اهليئ  العاملي  للقرآن

 املنورة اخل،ي جائوة املدين  رمبسس   العلمي ا القرآن إلعةانالعاملي  ليئ  اهل
 ضعي  أرراض الدم اتمعي  العلمي  للعقيدة واملذاا  املعاصرة

 8 -2 جدول
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 حتليل ما سبق و تأثريه اإلسرتاتيجي: .2.2.2

 

 ملنورة  ىل فئانط ميكن جقسيم اتمعيان العارل  باملدين  ا
 يرر  لتحفرريظ ضعيرران جتقررا ع أنشررطتها رررع املكترر  )زالنرردوة العامليرر  للشررباب ااسررالري ورمبسسرر  والرردة األررر، ثررارر لتعلرريم الكترراب والسررن ، واتمعيرر  اخل،

 ام للردعوة ونشرر اخلر،، وميكرن للمكتر  أن فيمرا حيقرق الصراو العر ور يالهتراالتعراون ررع ارذه اتهران  القرآن الكرمي ، و ا ارذه احلالر  يتعرني علرى املكتر 
الرداعمني زرذل  و  ا العمرل الردعو  واخلر، ، واستقطاب الردعاة والعرارلني املتميروين ين،ب للمدعو اوقيم واآلوالنصيح  وال الطيب  تميو ا  يصال الكلم ي

بيرنهم رنرا ق العمرل بعرض األعمرال املشرتز  أو جقسريم  ىل جقسريم  ى املكت  رع اذه اتهان الريت يتقرا ع رعهرايسعأن ن ميكاملاليني لألنشط  الدعوي ، و 
 . ن أركن

   أو ضعيران جسرتهدف فئران حمردوة زاأليترام ، االجتماعير فئ  أخرى  غاثير  وجأايلير  ) زاملسرتووش اخلر، ، وسرنابل املدينر ، وضعير  الرت ، وضعير  اخلدرر   
والسريما وأن التقرا ع رعهرا حمردوو ا بعرض ، وغ،ارا؛ فمرن املناسر  التكاررل رعهرم وجنسريق اتهروو وأسر السةنا ، واملر ى ورعلمي القرآن، وأ با   يب 

 .رنا طها وميكن للمكت  أن يكون  ريكاً رهماً هلذه اتهان مبا يتميو به رن أعمال وأنشط  وعوي  رتميوة
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 (1221-1222ألربع سنوات )يات باملدينة املنورة للكتت: التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلال االسرتاتيجية التوجهات .2

 أواًل: رسالة املتت: التعاوني  .2.1

 

 
احلوارير  للمكتر  التعراول ا اتلسر   االسرتاجيةي ولد  م الوصول  ىل اذه الرسال  عت وراس  الو ع الراان للمكت  التعاول ورن خالل نقاش رع فريرق 

اوة النظرررررر فيهرررررا ررررررن لبرررررل فضررررريل  رئررررري   وارة املكتررررر  التعررررراول الشررررريع عبدالسرررررن القاسرررررم يررررروم األحرررررد ارررررر ، ولرررررد  م  عررررر18/2/1433املنعقررررردة بتررررراريع 
  القسرم النسرو  للمكتر  التعراول ررن أخرذ ر أزمرا  م ارر  12/4/1433يروم االثنرني  ةه، مث أعيد النظر ا صياغتها ا ور ر  العمرل املنعقرد21/2/1433

ولررد  م االجفرراق علررى املضررمون ا ضيررع رررا سرربق وحصررل اخررتالف  فيرر  ا الصررياغ  حررع اررر ، 27/4/1433 ال الثررا  خررالل ور رر  العمررل املنعقرردة يرروم
 وصل   ىل الصورة املدون  أعاله .

، رعتمردة علرى زتراب اهلل وسرن  وجوو املكتر  وارو الردعوة  ىل اهلل، ونصر  علرى زرون جلر  الردعوة ربانير  املرنهج واألسر   ساأوالرسال  هبذا جرزو على 
فتنروش وجتردو الوسرائل حسر   ؛السل  الصاو رن الصحاب  ورن بعدام رن األئم  املصلحني، واي زرذل  وعروة جأخرذ بسرنن اهلل ا اخللرق واد  ولهرس

 وجتصا   رع  رائحه مبا يناسبهم وباألووان اليت يستصدروهنا. ، على النا  رن تختعان و ركانيان جناس  العصر الذ  نعي  فيهرا يفتحه اهلل

 دعوة ربانية بوسائل متجددة للمجتمع والجاليات والزوار ، وتأهيل للدعاة.
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املقيمرني  طويقصد هبم ط الرجال والنسا  واأل فال رن السعوويني. واتاليان ويقصد هبرم ،وام اجملتمع ،وأبرنن الرسال  الفئان الرئيس  املستهدف  بالدعوة
وخروهلم  ىل واخررل حررم املدينرر . و ن زررانوا للر  ا املدينرر  املنرورة لعرردم  ،ا املدينر  ررن غرر، السرعوويني بشررع لغراهتم وجنسررياهتم، ويشرمل زررذل  غر، املسرلمني

  .لفتتختلف  وجنسيان رتعدوة ويتكلمون لغان تخ وام رن وول ، رومسي احلج والعمرةالوافدين  ىل املدين  ا طقصد هبمي  والووار و 
الردعوة ارّم علرى أزتفراام  حيملرون ،مبالني تخلصرني ررن الرجرال والنسرا بردون وعراة رر ال جقرومحيرث  ن الردعوة  ،زما ااتم  الرسال  بذزر جأايل الدعاة
 ون الراي  جيالً بعد جيل.رفعويس،ون على  ريق األنبيا  والصاحلني وي

 
 :  رسالةهذه المميزات   .2.1.1

 مشول ضيع األعمال الرئيس  للمكت . .1
 ذزر ضيع الفئان اليت يقدم هلا املكت  خدراجه. .2
 النا على رباني  املنهج الدعو . .3
 رراعاة التحديث والتطوير. .4
 مما انعك  على الاور واألاداف بعد ذل . ،ىل الوسائل التقني  احلدي   واستصداراهتا ا الدعوةأ ارن   .5

 لص،ة ميكن حفظها، وسهل  الكلمان ميكن فهمها. اأهن .6
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 : ثانيًا: رؤية املتت: التعاوني .2.2

 

              
 

للمكتر  التعراول ا اتلسر  احلوارير   االسرتاجيةي نقاش ررع فريرق الل ورن خالل ولد  م الوصول  ىل اذه الرهي  عت وراس  الو ع الراان للمكت  التعاو 
، زمرا  م أخرذ رأ  القسرم النسرو  ارر 14/4/1433 يوم األربعا  ةار ، مث أعيد النظر ا صياغتها ا ور   العمل املنعقد12/4/1433 يوم االثننياملنعقدة 

ولرد  م االجفراق علرى املضرمون ا ضيرع ررا سربق وحصرل اخرتالف  فير  ارر ، 27/4/1433 ال الثرا  يروم للمكت  التعاول رن خالل ور   العمل املنعقدة
 . ر آرا  حول صياغ  الرهي جقري).  ، زما اجفق احلضور على أن اذه اخلط  ألربع سنوان فقطا الصياغ  حع وصل   ىل الصورة املدون  أعاله

جتم رل ا االرجقرا  مبنا رطنا الريت نقروم هبرا، وارو ررا يتوافرق ررع خرالل أربرع سرنوان  لنقاش ا اتمل  على أن رهيتنا للمكت ولد اجفق املشارزون ا ورش ا
 . 1)أح  العمل  ىل اهلل أووره و ن للا برفق وووام للعمل الصاو، فرررسن  الوياوة ا اخل،  يئاً فشيئاً ، واذه الطريق  أجدر أن جوصلنا  ىل رأرولن

 . 2) واو را حيقق اتووة ا ضيع األعمال، واهلل عو وجل حي   ذا عمل أحدنا عمالً أن يتقنه ،أن اذا االرجقا  رتقنفقوا على اجو 

                                                           
 .وغيره الليل قيام من الدائم العمل فضيلة باب ،وقصرها المسافرين صالة كتاب، صحيح مسلم،  أحب الدين إلى اهلل عز وجل أدومهحديث رواه البخاري، كتاب اإليمان، باب  (1)
 (.1881(، وصحيح الجامع له )رقم 1111حديث حسن رواه البيهقي في شعب اإليمان عن عائشة، راجع سلسلة األحاديث الصحيحة لأللباني رقم ) (2)

 % لكل سنة 31قن بمناشطنا بنسبة ارتقاء مت
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 زرل سرن  عرن السرن  الريت سربقتها  ارذا العردو ويردوي   رن  موش سكان ونوار املدين  املنورة،% 11)رلي يكون ل  الذر ان رقد ىل أ املصتارة وجش، الرهي 
نظرنا  ىل حةرم العمرل الردعو  الرذ  ينتظرنرا ا املدينر  املنرورة، فعردو سركان املدينر  املنرورة حسر   حصرائيان رصرلح   ذاواذا رقدار زب،  ، باملقدار نفسه
األوىل ملرا  موعره  بررارج وعوير  ا السرن  ميقردج ايلورنر هيعرين أنر وارذا، اً  صصر  1.111.193ار  واي آخر  حصائي  رعتمردة بلر) )1431ااحصا  لعام )

وارذا يعرين أن   جقريباً رن اجملتمع واتاليان على أن جكون جل  التارج رتقن  ! وا السن  ال اني  نويد مبقردار رائر  ألر   رصا آخرر !  صا111.111)
و موحر  وممكنر ،  الرهي  للمكت  بعد عشر سنوان ستكونط  مشول برا نا الدعوي  )املنا ط الدعوي   تميع سكان املدين  وضيع نواراا، واذا رهي  رتفا لر 

 .والسيما رع جوفر وسائل التقني  احلدي  
 

 :رؤية هذه المميزات  .2.2.1

   .  جقانا  / حتتو  على زلمان حمفوة جدفع العارلني ) ارجق  1
 أهنا رهي  حمدوة وميكن لياسها .  2

 التعاول. رنسةم  رع رسال  املكت أهنا   3

 رتوافق  رع جشصيا الو ع الراان للمكت . املقررة نسب ال أن  4
 . االستاجيةي أن اذه النسب  حتقق  موحنا وغاياجنا ا حماورنا   5
 املكت  ويلمسه النا  ا الوالع . رهواي جعتت أسا  العمل الذ  يقدّ  ، أهنا ررجبط  باملنا ط  6
 ألهنا جتزو على نسب  جصاعدي  لإلنتاجي  حبس  والع العمل . ،اذه الرهي  لابل  لالستمرار بعد األربع سنوان املقررة هلذه اخلط أن   7
 ا.وتخرجاهت االستاجيةي باخلط   ااخاللوون  -ااركانيانا حال نياوة -النس  ا أن الرهي  لابل  للتعديل   8

 لص،ة ميكن حفظها، وسهل  الكلمان ميكن فهمها. اأهن  9
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       وميكن اختصار الرهي  للفتة اليت جغطيها اذه اخلط  ا زلم  ط 

 
 

 زما ميكن اختصار الرهي  ا حال اعتماواا لعشر سنوان بكلم  رعتة ر ل ط
  
 

لتشمل زل نائر ا احلج أو العمررة أو  "نائرزلم  "ورسلمني وغ، رسلمني، و لتشمل ضيع السكان رن سعوويني وغ، سعوويني  "فرو"واستصدر  زلم  
 الويارة العر ي  أل  سب  . 

اتملر  ال انير  لرد جكرون أز رر زمرا أن  عرن  مرو  يأخرذ أ يتره ررن خرالل فهرم رعانيره وخصوصريته ملنسروي املكتر .  وجعرِت  ،املصتصررة رروير  اتمرلوارذه 
ولكن بعد عشر سنوان رن اآلن، واذا يلوم أن يكون اناد رراجع  زارل  بعد هناي  فتة اذه اخلط   ؛ده القائمون على املكت  موحاً وألرب لتحديد را يري

 وو ع حماور وأاداف ورمب ران للمرحل  التالي  حع جستكمل حتقيق الرهي  بإذن اهلل.
  

 مناشط دعوية لكل فرد وكل زائر في المدينة المنورة 

 متقنة( 11+)
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 ثالثًا: قيم املتت: التعاوني : .2.2

 

               
ارر ،  زمرا 13/4/1433 يروم ال الثرا للمكت  التعاول ا اتلس  احلوارير  املنعقردة  االستاجيةي  اذه القيم رن خالل نقاش رع فريق ولد  م الوصول  ىل

 لررام فريررقمث  ،اررر ، ولررد  م اختيررار عرردو رررن القرريم27/4/1433 ال الثررا   م أخرذ رأ  القسررم النسررو  للمكترر  التعرراول رررن خررالل ور رر  العمررل املنعقرردة يرروم
 فريق بتجيبها حس  األ ي  على النحو السابق.اللام مث )األصال ، اتووة، التعاون، اابداش   طتةميعها ا ليم رئيس  فكان ب االستاجيةي 

  جعين أن ضيع أعمال ورنا ط املكت  التعاول ستكون أصيل  ورعتمدة على الكتاب والسن  ورستمدة رنهما. ؛واألصال 
  ورطابق  املواصفان القياسي   ا جنفيذ األعمال والتارجوة اتو عين ي؛ ااجقان. 
  علررى التعرراون الررداخلي بررني ضيررع رنسرروي املكترر  رررن ررروظفني ورتطرروعني، وزررذل  رررع  اً عتمرردرالتعرراون؛ حيررث يكررون أسررلوب العمررل

 اتهان األخرى.
  برل يريردون  حرداق نقلر  نوعير  ملنا رطهم  ،هبرا غر،ام املكت   رو القيام باألعمال الريت ميكرن أن يقروم رنسوبو ال ير ىاابداش، حيث

 وأعماهلم يبدعون رن خالهلا ا وسائل الدعوة وأوواهتا وأسالي  العمل !
 

 

 اإلبداع التعاون /األصالة / اإلتقان / 
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 للكتت: التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة  االسرتاتيجية والغايات  احملاور .2

 ي:للكتت: التعاون االسرتاتيجيةأواًل: احملاور  .2.1

 طسمبال ن، البد أن جيي  عاالستاجيةي جوجهاجه  املكت  التعاولبعد أن حدو 
  ؟ هقق رهيتحيو و تميّ يفعله ل راذا جي 

ار ورع القسم النسرائي 13/4/1433 وم ال الثا ي االستاجيةي للمكت  التعاول للوصول  ىل حتديد الاور  االستاجيةي لد  م عقد ورش عمل رع فريق و 
لتحقيررق الرهيرر  رررع  ؛كترر زافرر  لرردران امل   د وجعبئرريررجوحجعمررل علررى مت ررل اخلطرروط الرئيسرري  للمرحلرر  املقبلرر  و اررر ، واررذه الرراور 27/4/1433  الثررا ال ا يرروم

)األاررداف  االسررتاجيةي تحقررق الغايرران جلبطالرر  األوا  املترروانن . وهبررذا  االسررتاجيةي عررت التقررا ع رررع األبعرراو  املكترر الافظرر  علررى الترروانن بررني ااتماررران 
 جقّرب الرهي  والرسال   ىل التطبيق العملي.   ، و كت  الكتى للم

 التالية: االستراتيجيةتم تحديد المحاور قد و 
 .املنورة املدين  ا اجملتمع أفراو وعوة -1
 . ولغاهتم فئاهتم جبميع اتاليان جوعي  -2
 .والعمرة حلجا ا املنورة املدين   ىل القاورني الووار جوعي  -3

 . وبص،ة علمعلى  اهلل  ىل بالدعوة للقيام الدعاة جأايل -4
 . التعاول للمكت  املمبسسي للبنا  املستمر التحسني -5
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 .املنورة املدينة يف اجملتكع أفراد احملور االسرتاتيجي األول : دعوة .2.1.1

ذا فررإن االاتمررام بالرردعوة بررني أفررراو اجملتمررع حيقررق رسررال  املكترر  بشرركل ربا ررر،  ن الرردعوة  ىل اهلل أاررم رررا مييررو املكترر  التعرراول ، واررو سررب   نشررائه، ولرر
  .واذا را يعتو به رنسوبو املكت  وحيمدون اهلل أن سصرام للقيام به

ينر  املنرورة أفرراو اجملتمرع ررن السرعوويني، ولرد أظهررن ااحصرا ان الرمسير  أن عردو السرعوويني ررن سركان املد ط)زمصطل  خراص  واجملتمع يقصد به انا
  ارررررأة، فرررإذا لرررام 351.931  رجرررالً  و)363.627، ررررنهم ) اً    صصررر715.558ارررر  لرررد بلررر) )1431حسررر   حصرررائيان رصرررلح  ااحصرررا  لعرررام )

   ررصا واررذا عرردو زبرر،، حيترراإ  ىل 71.111% رررنهم بررتارج الرردعوة فهررذا يعررين أنرره سرريقدم الرردعوة ملررا يقررارب رررن ) 11املكترر  باسررتهداف رررا يعرراول 
 .% أخرى 11بنسب   املستهدف يد العدوران و ركانان بشري  ورالي ، وحيتاإ  ىل استعداو للسن  التالي  اليت سيو لد
ة ا ولد سبق ا جشصيا الو ع الراان للمكت  أن القيام هبرذا العمرل أررر رهرم ملنسروي املكتر ، ولكرن  ركانران املكتر  ال جسراعد علرى نيراوة زبر،  

 واذا يوج  االاتمام باتووة ا ضيع األعمال وبالتايل ستحتاإ البداي  ملويد رن اتهوو وااركانان. ؛املكت  جعتمد على ااجقان العدو، مث  ن رهيتنا ا
 

 . ولغاتهم فئاتهم جبكيع اجلاليات توعية : احملور االسرتاتيجي الثاني .2.1.2

عوة  ىل اهلل بررني  رررحي  غرر، السررعوويني رررن اتاليرران املقيمرر  باملدينرر  املنررورة، مي ررل اررذا الررور القسررم ال ررال رررن عمررل املكترر  التعرراول الرئيسرري واررو الررد
 . ويالحرررظ أن عررردو الرجرررال يقرررارب  رررع  عررردو النسرررا  ررررن 139.442  والنسرررا  )245.193، الرجرررال ررررنهم ) اً    صصررر384.535وعررردوام يبلررر) )

مث  ن اررذا العرردو يشررمل اتاليرر  غرر، املسررلم ، واررم ا  .علررى رررا يقدررره القسررم النسررائيال بررد وأن يويررد  وبالتررايل فاتهررد املقرردم رررن القسررم الرجررايل ،اتاليرران
 .املنورة فقط  ا بعض الشرزان اليت جقع رقراهتا خارإ حدوو حرم املدين يوجد أز رام و  ،املدين  املنورة عدو لليل



 

 25الصفحة 

  العكرةواحلج  يف املنورة املدينة إىل القادمني الزوار : توعية لثاحملور االسرتاتيجي الثا  .2.1.2

م  ىل املدين  املنورة ا روسم احلج والعمررة حنرو سربع  راليرني مي ل اذا الور عمل رن أبرن أعمال املكت  التعاول ، واو رصدر متيو وجفرو له، حيث يقد  
  ، ولرد لردم املكتر  خرالل ارر1432لعرام )حسر   حصرائيان ونارة احلرج  ا فرتة احلرج فقرط 1.828.195ررنهم ) ، صا رن جنسيان ولغان تختلفر 

ولد ناون ريوانير  بررارج جوعير  الرووار عرن سربع  راليرني  ، ارد فيها عدو رن الدعاة واملشرفني واملهتمني ،األعوام املا ي  جهوواً رتميوة ا خدر  نوار املدين 
ه، واو يعتمد على فرص  عويروة ال جوجرد  ال ا ركر  املكررر  واملدينر  مما يدل على أ ي  اذا التنارج و رورج ؛واو أزت رن ريواني  أعمال الدعوة العار  ،لاير

ا  ليهما ا روسم احلج والعمرة سنوياً أز ر رن سبع  راليني رسلم، وحس  وراس  البيئ  التنافسي  فال يوجرد برنرارج رشرابه هلرذا التنرارج فد املنورة حيث ي
 رك  املكرر .

 

 . وبصرية علمعلى  اهلل إىل بالدعوة للقيام الدعاة تأهيل:  الرابعاحملور االسرتاتيجي   .2.1.2

العلمرررا  ورثررر  "ط  وررررن سرررار علرررى ورهبرررم ررررن العلمرررا  والصررراحلني، لرررال رسرررول اهللعلررريهم الصرررالة والسرررالم عمرررل األنبيرررا   اهلل عرررو وجرررل  ن الررردعوة  ىل
لبلرروغ غاياهتررا، ولررذا حنترراإ ا املكترر  التعرراول  ىل  نشررا  جيررل رررن الرجررال  وأعمررال الرردعوة التنفيذيرر  حتترراإ  ىل األخررذ بأسررباب النةررا  الدنيويرر .  3)األنبيررا "

  .والنسا  والشباب والفتيان لاور على القيام بأعبا  الدعوة  ىل اهلل

ْسَلِيلِهْ ْهَللِه هْْقُل  ْ}والدعوة  ىل اهلل جي  أن جكون على علم باهلل و رعه وعلم بكيفي   يصال الدعوة  ىل اآلخرين وجير  أن جكرون علرى بصر،ة لرال جعراىلط 

. وجأايل الدعاة سيكون رصدر متيو للمكت  التعاول والسيما  ذا استفاو املكت  رن فرص  وجروو  رالب  118يوس ) {اتََِّعَنه ْوَمَنيْأَنَا ْبَصهريَةٍْعََِىْالِّههْإيلَىْأَدْعُو

                                                           
 (.4226(، وانظر: صحيح الجامع لأللباني )رقم 221( وابن ماجه )رقم2481( والترمذي )1461حديث صحيح رواه أبوداود ) (1)
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 ،أثررر جيررد علررى الررووار تلرر  املشررارز وزرران ل ،ارعرر  ا برررارج جوعيرر  الرروواراتارعرر  ااسررالري  وأسرراجذهتا، وللمكترر  جهرروو سررابق  ا   ررراد بعررض  ررالب ات
 وهلل احلمد. ،وساام ا حتسني الصورة الذاني  عن بالونا ووعوجنا

  
  يالتعاون للكتت: املؤسسي للبناء املستكر التحسنياحملور االسرتاتيجي اخلامس:  .2.1.2

فإنه حيتاإ  ىل عمل وهوب ورستمر لتحسرني بنائره الرداخلي وجطروير نظمره وسياسراجه وايازلره  ؛ليكون املكت  التعاول على لدر التحد  الذ  يواجهه 
ل و رع ممكرن، ررع التنظيمي ؛ ليس، وفق رنهةي  املمبسسان املتطورة واليت جكفرل للمكتر  برإذن اهلل االسرتمرار ا أوا  رسرالته وجقردمي أنشرطته الدعوير  بأفضر

على استدارتها، وزذل  روارو بشري  والعمل على جنميتها وجطويراا، واحلاج  هلذا الور ظهرن ا وراس  الو ع الرراان  التمكن رن جوف، روارو رالي  والعمل
 ا ضيع املقابالن واالستبانان، واي حاج   بيعي  والسيما واملكت  ال يوال ا سنني بداياجه األوىل.

 

 للكتت: التعاوني االسرتاتيجيةالغايات ثانيًا:   .2.2

 يقري فإن را  بعد الرسال  ، مت ل املستوى ال ال االستاجيةي الاور زما أن و ، االستاجيةي وظيف  ليا  رستوى حتقيق الاور  االستاجيةي الغايان  جمبو 
  .املكت ق جطلعان يمت ل املستوى ال ال بعد الرهي  رن جه  حتق االستاجيةي واي الغايان الاور 

 السمبال التايلط نع البد أن هي  ؛االستاجيةي ايان الغوللوصول  ىل حتديد 
 را النتائج اليت سنةنيها  ذا هحنا ا زل حمور استاجيةي؟ 
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اررر ، ووصررل الفريررق  ىل حتديررد الغايرران 13/4/1433 ال الثررا  للمكترر  التعرراول ا يرروم االسررتاجيةي ورش عمررل رررع فريررق  خررالل م جرردار  اررذا املعرري و 
  التالي ط
 

 :االسرتاتيجيةالغايات  .2.2.1

  

 : االستراتيجيةالغايات  : االستراتيجيةالمحاور 

 ( سنوات.3%( منهم خال  )01وصو  دعوتنا ألفراد المجتمع بكافة أطيافه بنسبة ) -3 دعوة أفراد المجتمع في المدينة المنورة. -3

 ( سنوات.3)  %( منهم خال31ة في المدينة بما نسبته )تحقيق التوعية للجاليات المقيم -2 توعية الجاليات بجميع فئاتهم ولغاتهم . -2

 .%(  من توعية الزوار خال  السنة الواحدة11عن ) تقل التحقيق نسبة  -1 توعية الزوار القادمين إلى المدينة المنورة في العمرة والحج. -1

 . %( سنويا  31اة العاملين بالمكتب )زيادة نسبة الدع -3 علم وبصيرة .على تأهيل الدعاة للقيام بالدعوة إلى اهلل  -3

% خال  الثالث  311%( في السنة األولى مع استكما  النسبة 01تحسين بمقدار ) -0 التحسين المستمر للبناء المؤسسي للمكتب التعاوني . -0
 سنوات التالية.
 9 -4جدول 

 .االستاجيةي رع الاور والغايان  االستاجيةي هان ويو   اتدول التايل جرابط التوجّ 



 

 28الصفحة 

 
 للمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة االستراتيجيةوالمحاور هات جدو  التوج  

 
 الرسالة :

 متجددة للمجتمع والجاليات والزوار, وتأهيل للدعاة .بوسائل دعوة ربانية 
 ( متقنة 31)  الرؤية :
 . لكل سنة%  31مناشطنا بنسبة ب متقنارتقاء 

 : االستراتيجيةالمحاور 
 .المجتمع في المدينة المنورةأفراد دعوة  -3

 : االستراتيجيةالغايات 
%( منهم 01وصو  دعوتنا ألفراد المجتمع المحلي بكافة أطيافه بنسبة ) -3

 ( سنوات.3خال  )

 توعية الجاليات بجميع فئاتهم ولغاتهم . -2
%( منهم 31عية للجاليات المقيمة في المدينة بما نسبته )تحقيق التو  -2
 ( سنوات.3)  خال

 %(  من توعية الزوار خال  السنة الواحدة11عن ) ال تقلتحقيق نسبة  -1 في العمرة والحج . المنورة توعية الزوار القادمين إلى المدينة -1

 %( سنويا  31زيادة نسبة الدعاة العاملين بالمكتب ) -3 علم وبصيرة .على إلى اهلل للقيام بالدعوة تأهيل الدعاة  -3

 . للمكتب التعاونيالتحسين المستمر للبناء المؤسسي  -0
%  311%( في السنة األولى مع استكما  النسبة 01تحسين بمقدار ) -0

 خال  الثالث سنوات التالية.
 31 -4 جدول



 

 29الصفحة 

 

 ت: التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة للكت االسرتاتيجية األهداف  .2

 
بتفصريل رعرامل حيرث  هنرا جقروم  ،ررن الوالرع العملريالرسرال  ب رِ ، واي اليت جقراالستاجيةي املستوى ال الث بعد الرسال  والاور  االستاجيةي األاداف جعد 

 .االستاجيةي لبنان الاور  زما أهنا جعد  ،تكق رهي  امليالطريق املمبو   ىل حتق
 االسرتاجيةي الغايران باعتبرار و  ،االسرتاجيةي اعتمراواً علرى الرسرال  والراور و باستصدام نتائج جشصيا الو ع الرراان،  االستاجيةي ف ادااأل ويتم حتديد

 للمكت  التعاول . االستاجيةي اخلط   عداو اخلتة العملي  لفريق  ذل  باست مارتم ، وياليت  م حتديداا سلفاً والرهي  
، وخلررا اجملتمعررون  ىل اررر 27/4/1433 ال الثررا  اررر ورررع القسررم النسررائي ا يرروم14/4/1433 األربعررا  ا يررومرررع الفريررق نقرراش للورش  نقرردع   ولررد

 التابع  هلاط االستاجيةي للمكت  التعاول، واتداول التالي  جو   األاداف ررجبط  بالاور  االستاجيةي حتديد األاداف 
  



 

 31الصفحة 

 :مع شرح موجز لتل هدف أهداف احملور االسرتاتيجي األول .2.1

 
  الهدف الثاني  الهدف األو 

 تنفيذ أنشطة دعوية للشباب والنساء في أماكن تجمعاتهم. تفعيل دور المسجد في توعية المجتمع.
 شرح موجز للهدف :

  ،زن جتمعهمبرارج جستهدف الشباب والفتيان ا املدار  واتارعان وأرا 
زاألسواق واملرافق العار ، بأسلوب يناس  املرأة والشاب ، وباستصدام وسائل 

 التقني  احلدي  ، وجكون التارج  ويل  األرد ورستمرة.

 :شرح موجز للهدف
يكون ذل  بالقيام بأنشط  ا األحيا  السكني  رن خالل رسةد احلي. وجتضمن جعليم 

لار  الدرو  والا ران واللقا ان ا املسةد للرجال العار  را اليسع املسلم جهله و 
 والنسا  ، وزذل   حيا  السنن رن خالل أنشط  املسةد املصتلف .

 
  الهدف الرابع  الهدف الثال 

 فة.تعزيز القيم واألخالق الحميدة ومحاربة السلوكيات واألخالق المنحر  تقوية البناء العقدي السليم ومدافعة األفكار المنحرفة.
 طشرح موجز للهدف

يتحقق ذل  بتنفيذ برارج لتعويو السلوزيان ااجيابي  ونشر القيم واألخالق وحمارب  
السلوزيان املنحرف  واألخالق الفاسدة، ويتم است مار املدار  واتارعان والوسائل 
 ااعالري  والتقني  للوصول  ىل  رائ  وفئان اجملتمع املصتلف ، واذه برارج نوعي  . 

 طشرح موجز للهدف
 عداو برارج تميع  رائ  اجملتمع لتقوي  العقيدة ا نفوسهم وردافع  األفكار والعقائد 
املنحرف  حبيث جتناس  التارج رع الفئ  املستهدف  رن حيث املضمون ووسائل العرض 
وغ،اا مما يسهم ا فاعلي  اذه التارج ، ويسهم ا جقوي  البنا  العقد  وحيارب 

 افان والتطرف، واذه برارج نوعي .االحنر 
 11 -5 جدول



 

 31الصفحة 

 :مع شرح موجز لتل هدف   الثانيأهداف احملور االسرتاتيجي  .2.2

 
  الهدف الثاني  الهدف األو 

 زيادة البرامج التوعوية الموجهة لغير المسلمين.

 :شرح موجز للهدف
حاسن ااسالم وج قيفهم حول عظم  جتزو اذه التارج على جعري  غ، املسلمني مب

أحكاره الكلي  وآوابه، وزذل  ااحسان  ليهم والتلط  رعهم و ظهار القدوة احلسن  
 .هلم

 .رعاية المسلم الجديد دعويا  وتحصينه من الشبهات واالنحرافات

 : شرح موجز للهدف
اره وأخالله جقدمي برارج لتعليم املسلم أو املسلم  حدي ي ااسالم رباوئ الدين وأحك

وفق رنهةي  رعتدل  ، وحتصينه رن الشبهان الضال  واالحنرافان السلوزي ، وهتيئته لتبلي) 
، رع است مار جيد لوسائل التقني ، ولد يكون اذا بإنشا  لورهرا عرفه رن الدين لبين 
 .ررزو لرعاي  املسلم اتديد

 
  الهدف الرابع  الهدف الثال 

 .يات حسب احتياجاتهم وكثافة وجودهمتنفيذ برامج توعوية للجال

 طشرح موجز للهدف
جشمل اذه التارج ج قي  اتاليان ا جوان  العقيدة واألخالق واألحكام، وجكون 
برارج رتكارل  حس  احتياإ زل جالي ، وجويد أعداو ونوعيان التارج حبس  ز اف  

رعات  األفكار والسلوزيان اتالي . زما هتتم اذه التارج بتعويو السلوزيان ااجيابي  و 
 .املنحرف ، رع است مار التقني  احلدي   ا زل ذل  را أركن

 توفير مطبوعات باللغات المستهدفة للجاليات المسلمة وغير المسلمة.

 طشرح موجز للهدف
واذا يقتضي  عداو راوة علمي  رمبصل  أو جرض  بعض املواو أو جوف، رواو وعوي  

أو  را  احتياجاجنا رن  اع  املناس  رن املوجوو سابقاً بلغان اتاليان، أو  ب
املكتبان ربا رة بعد رراجعته والتأزد رن سالرته رن النواحي الشرعي  واللغوي ، 

 . وجكون املطبوعان ا وسائط تختلف  )رقرو ة / رسموع / ررئي  
 12 -5 جدول



 

 32الصفحة 

 

 :شرح موجز لتل هدف   مع االسرتاتيجي الثالث احملورأهداف  .2.2

 
  الهدف الثاني  الهدف األو 

 .تقديم برامج توعوية عامة للزوار في الحج والعمرة
 :شرح موجز للهدف

جعتمد اذه التارج على نشر العقيدة الصحيح  وأحكام العباوان واألخالق احلميدة، 
ستصدام األسالي  باستصدام وسائل الدعوة العار  والوسائل التقني  وجونيع املطبوعان. وا
ّسن الصورة الذاني  لدى الووار عن أال اذه البالو ووعوهتم .  اليت حت 

 إرشاد الزوار وتوعيتهم في أماكن الزيارة.
 : شرح موجز للهدف

يكون  ر اوام حنو املواران الشرعي  وجوعيتهم للبعد عن البدش واالحنرافان 
سلوزيان املعتدل ، رن خالل الفكري  والعقدي  ، ووعوهتم  ىل زرمي األخالق وال

 برارج نيارة املعامل بوجوو رر دين  رعيني.

 
  الهدف الرابع  الهدف الثال 

 العناية بالوجهاء من الزوار.
 طشرح موجز للهدف

مبا جيعلهم  ؛رع ااحسان  ليهمهلم  اهلدايا ج نوعي  للوجها  رن الووار، وجقدميختصا برار
 الصورة الذاني  عن أال اذه البالو ووعوهتا.جتحّسن لديهم و  ،يتقبلون الدعوة

 التواصل اإليجابي المستمر مع الزائر أثناء وبعد الزيارة.
 طشرح موجز للهدف

يكون باستصدام وسائل التقني  احلدي   و نشا  لاعدة بيانان لكل نائر ميكن 
ىل بلده، الوصول  ليه أثنا  الويارة، والتواصل رعه وعوياً أثنا  الويارة وبعد رجوعه  

يتضمن حتسني الصورة الذاني   ذاو يصال را ميكن رن اخل، والدعوة له، وا
 لديه. 



 

 33الصفحة 

 
 

  الهدف الخامس
 تفعيل الشراكات مع الجهات المعنية بتوعية الزوار.

 طشرح موجز للهدف

بق التعاون رعها رن لبل، والتكارل رع زل جل  اتهان ا جقدمي وذل  بتقوي  الشراز  رع اتهان احلكوري  والدعوي  األخرى ، و نشا   رازان جديدة رع جهان مل يس
 اخلدران الدعوي  واار اوي  للووار . 

 13 -5 جدول

  



 

 34الصفحة 

 

 :مع شرح موجز لتل هدف   الرابعأهداف احملور االسرتاتيجي  .2.2

 

 
  الهدف الثاني  الهدف األو 

 مانية والسلوكية.تأهيل الدعاة في الجوانب الشرعية واإلي
 :شرح موجز للهدف

يتضمن برارج جأايلي  للمشتغلني بالدعوة ا اتوان  الشرعي ، وجأايلهم جربوياً 
 وسلوزياً وجعويو اتوان  اامياني  لديهم. 

 تدريب الداعية على المهارات الدعوية بحسب المجا  والتخصص لكل منهم .
 : شرح موجز للهدف

ن بتارج جدريبي  ا رهاران العرض واالقا  والتعارل رع استهداف الدعاة والداعيا
اآلخرين والتعرف على  صصيان املدعوين وأسالي  الدعوة امليداني  واحلوار رع 

 اآلخرين وغ،اا رن املهاران الالنر  اجقان وعوجه.

 
  الهدف الرابع  الهدف الثال 

 لى اهلل.تدريب الدعاة على استخدام وسائل التقنية في الدعوة إ
 طشرح موجز للهدف

جدري  املشتغلني بالدعوة على استصدام وسائل التقني  املصتلف  وجسص،اا ا خدر  
األنشط  الدعوي  اليت يقوم هبا الداعي  للوصول  ىل أزت عدو ممكن رن املدعوين 

 والتواصل املستمر رعهم والتأث، فيهم.

 المنورة.صناعة قيادات مؤصلة للعمل الدعوي في المدينة 
 طشرح موجز للهدف

جأايل عدو رن الدعاة ممن لديه االستعداو ليكون رن لياوان العمل الدعو ، وجأايل 
  ذا عاووا  ىل بالوام.  ،عدو رن  الب اتارع  ااسالري  لقياوة األنشط  الدعوي 



 

 35الصفحة 

 
 

 خامسالهدف ال
 .عقد شراكات مع الجهات والمراكز المتخصصة لتأهيل الدعاة

 طز للهدفشرح موج
 مي  هلم . لالستفاوة رن املرافق احلكوري  زاتارعان واملعااد واملرافق اخلاص  زمرازو التدري  ا جأايل الدعاة وجقدمي الدوران املهاري  والعل

 14 -5جدول 
  



 

 36الصفحة 

 

 :مع شرح موجز لتل هدف   أهداف احملور االسرتاتيجي اخلامس .2.2

 
 الثاني الهدف الهدف األو 

 تحسين العمليات اإلجرائية .

 :شرح موجز للهدف
ويتضمن ختطيط العمليان ااجرائي  وجطويراا مبا يتوافق رتطلبان اتووة والتوجهان 

للمكت ، وزذل  جعديل اهليازل التنظيمي ، ورا يلوم لذل  رن سياسان  االستاجيةي 
 . ولواعد ونظم عمل

 أتمتة اإلجراءات والبرامج.

 : ز للهدفشرح موج
جبعل  جرا ان املكت  جس، عت نظم بر ي  رتطورة حتافظ على الول  اتهد ، 

لتنفيذ ورتابع  التارج الدعوي  واستصدام أفضل وأحدق  ؛وزذل  و ع برارج جقني 
 .الوسائل التقني  

 
 

 الهدف الرابع الثال الهدف 

 تطوير وتنمية الموارد البشرية .

 طشرح موجز للهدف
ب وجأايل الكواور البشري  رن روظفني ورتطوعني رجااًل ونسا  ، وجنمي  استقطا

 . لدراهتم ورهاراهتم مبا يتناس  رع أعمال املكت 

 تطوير وتنمية الموارد المالية .

 طشرح موجز للهدف
جنمي  املوارو املالي  لتوف، رصاور وخل رستدار  عت رشاريع األولاف، ورشاريع 

 . واملصاور املتناري  ، وجطوير زل جل  املوارو والعناي  هباالدخل ال ابت  األخرى 

 



 

 37الصفحة 

 
 

    الهدف الخامس

 تحسين بيئة العمل الداخلية . 

 طشرح موجز للهدف

 .  م النسو مبا حيقق ر ا العارلني ا ضيع ررافق املكت  ااوارة العار  و وارة جوعي  اتاليان والقس ؛واذا يتضمن حتسني البيئ  املكاني  وأووان العمل

 15 -5جدول 

 

 
  



 

 38الصفحة 

 للكتت: التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة  االسرتاتيجيةمؤشرات األداء لألهداف  .6

 طاألسئل  التالي  ن، زان البد رن ااجاب  عللمكت  التعاول  االستاجيةي بعد و و  رعامل اخلط  
  ؟ االستاجيةي  بتطبيق اخلط  التعاول  تكام املرا ردى التو 

   ؟الوالعيوالتطبيق املتولع دو الفارق بني األوا  حنزي 
ارر ، 21/4/1433يروم األربعرا   لتحديرد رمب رران األوا للمكتر  التعراول  االسرتاجيةي ررع فريرق  عرداو  ارذه األسرئل  عقردن ور ر  عمرل نولإلجاب  عر

مث أعاو الفريق االستشار  ملرزو واعد صياغ  جل  املمب ران رن خالل عدو رن االجتماعان ، االستاجيةي ألاداف ل ألوا بعض رمب ران ااجملتمعون حدو و 
واتررداول للمكترر  التعرراول ويسررهم ا جفعيلهررا،  االسررتاجيةي ورراجعرر  املمب ررران العامليرر  املتعررارف عليهررا ا اتهرران غرر، الرحبيرر ؛ وأ رراف رررا يناسرر  اخلطرر  

 اطالتابع  هل االستاجيةي األاداف املمب ران رربو   ب  جو   التالي

 :األول أهداف احملور االسرتاتيجي مؤشرات  .6.1

 
 شرللمؤ الغاية المراد تحقيقها  مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

 سنوياً  رسةد  111) املساجد املغطاة بأنشط  وعوي . عدو جفعيل وور املسةد ا جوعي  اجملتمع
 سنوياً رن ضاع  املسةد   % 31را يعاول ) ا املسةد . دعوينامل عدو

 سنوياً   برارج 5) عدو األنشط  املنفذة ا املسةد.
 سنوياً رن املوالع املتاح  %   11) املوالع املست مرة ا وعوة الشباب والفتيان. عدو جنفيذ أنشط  وعوي  للشباب والنسا  ا أرازن جتمعاهتم

 سنوياً  صا   51،111) فتيان املستهدفني.عدو الشباب وال



 

 39الصفحة 

 %   سنوياً  31) لبنا  العقد . النوعي  لتارج النسب  التحسن ا  جقوي  البنا  العقد  السليم وردافع  األفكار املنحرف 
 سنوياً رن املستهدفني %   11) را يعاول  .عدو املستهدفني هبذه التارج

ربرررررررر  السررررررررلوزيان جعويررررررررو القرررررررريم واألخررررررررالق احلميرررررررردة وحما
 واألخالق املنحرف 

 %   سنوياً  31) .عويو األخاللي والقيميتلالنوعي  لتارج ال نسب  التحسن ا
 %  سنوياً  11) . أعداو املستهدفني هبذه التارجنسب  الوياوة ا
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 :الثاني أهداف احملور االسرتاتيجي مؤشرات  .6.2

 شرللمؤ الغاية المراد تحقيقها  مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

 .المسلمين لغير الموجهة التوعوية البرامج زيادة

  سنوياً رن عدوام %   11)را يعاول  .رن غ، املسلمني املدعوين عدو
 سنوياً    برارج5)  بااسالم التعري  برارج عدو
 اً سنوي برارج  3)  االكتوني  التوعوي  األنشط  عدو

 الشبهات من وتحصينه دعويا   الجديد المسلم رعاية
 واالنحرافات

 سنوياً  برارج  5) .اتديد املسلم رعاي  برارج عدو
  سنوياً    رنهم%11را يعاول )  وعوياً  اتديد املسلم رعاي  برارج رن املستهدفني عدو

 احتياجاتهم حسب للجاليات توعوية برامج تنفيذ
 .وجودهم وكثافة

 .سنوياً   برارج 5)  .للةاليان املوجه  التوعوي  لتارجا عدو
 سنوياً    وسائل3) .اتاليان جوعي  برارج ااملستصدر   التقني  وسائل عدو
 سنوياً   رنهم %11را يعاول ) . جالي  لكل التارج هبذه املستهدفني عدو

 المسلمة للجاليات المستهدفة باللغات مطبوعات توفير
 المسلمة وغير

 سنوياً    رطبوعان3) . املكت  لبل رن املعدة املطبوعان عدو
 سنوياً   رطبوعان رتض  3) . املكت  لبل رن املتض  املطبوعان عدو
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 : لثالثاأهداف احملور االسرتاتيجي مؤشرات  .6.2

 
 شرللمؤ  الغاية المراد تحقيقها مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

 .والعمرة الحج في للزوار عامة توعوية برامج تقديم
 سنوياً    برارج4) . للووار املقدر  التارج عدو
 سن    رن الووار زل% 31را يعاول ) .الووار رن املستهدفني عدو
 نوياً وسائل س  3) .املستصدر  التقني  الوسائل عدو

 .الزيارة أماكن في وتوعيتهم الزوار إرشاد
 سنوياً   رنشط 1111) .املعامل نيارة رنا ط دوع

 سنوياً   رر د 211) . املر دين عدو

 .الزوار من بالوجهاء العناية

 سنوياً   % 31) .الوجها  برارج نوعي  احسن الت نسب 
 سنوياً  صا   311) . املستضافني الوجها  عدو
 البالو أال عن ذاني ال الصورة نيسحت ا التغ، نسب 
 وهتمووع

 سنوياً   %  31)

 وبعد أثناء الزائر مع المستمر اإليجابي التواصل
 .الزيارة

 سنوياً   رن عدو الووار % 31را يعاول ) . املعلوران لاعدة ا املسةلني عدو
 سنوياً % 11 .الووار  رع التواصل رسائل عدو

 .الزوار بتوعية المعنية الجهات مع الشراكات تفعيل
 سنوياً    جهان5) . الشرازان عدو
 سنوياً    برارج5) . اتهان رع املشتز  التارج عدو
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 :الرابع أهداف احملور االسرتاتيجي مؤشرات  .6.2

 
 شرللمؤ الغاية المراد تحقيقها  مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

 واإليمانية الشرعية الجوانب في الدعاة تأهيل
 .يةوالسلوك

 سنوياً    برارج5) .للدعاة التأايلي  التارج عدو
 سنوياً   % 31)  للدعاة التأايلي  التارج ي نوعا حسن تال نسب 
 بأنشط  للقيام استعداو لديه ممن للمشارز  املر حني عدو
 وفتاة زل سن  اً  اب  51) .وعوي 

 بحسب الدعوية المهارات على الداعية تدريب
 . منهم لكل والتخصص المجا 

 سنوياً   برارج 5) .الدعوي  للمهاران التدريبي  التارج عدو
 سنوياً    صصاً 51) . التدريبي  التارج رن املستفيدين عدو

 الدعوة في التقنية وسائل استخدام على الدعاة تدريب
 .اهلل إلى

 سنوياً   وسائل 3) .عليها التدري  يتم اليت التقني  الوسائل عدو
 سنوياً   برارج 3) .التقني  الوسائل على التدريبي  ارجالت  عدو

 المدينة في الدعوي للعمل مؤصلة قيادات صناعة
 .المنورة

 املكت   ىل املنتسبني الدعاة  موش رن املمبالني عدو
 .وعوي  لياوان ليكونوا

 .وياً سن    صصاً 15)

 . سن  زل برارج  3) . الدعوي  للقياوان النوعي  التارج عدو

 المتخصصة والمراكز الجهات مع شراكات عقد
 .الدعاة لتأهيل

 جهان سنوياً   11) .احلكوري  املرافق رع الشرازان عدو
 سنويا ً    برارج5) .اتهان رع املشتز  التارج عدو
 سنوياً   جهان 5) .رع املرافق اخلاص  الشرازان عدو
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 : اخلامساف احملور االسرتاتيجي أهدمؤشرات  .6.2

 
 شرللمؤ الغاية المراد تحقيقها  مؤشر األداء االستراتيجيةاألهداف 

  % 71)مبقدار  الول  جقليل .ااجرا  وورة امتام الالنم الورن . اإلجرائية العمليات تحسين
   رن ااجرا ان% 61ول )را يعا . لكتوني  بطريق  املنفذة ااجرا اننسب   .والبرامج اإلجراءات أتمتة

 . البشرية الموارد وتنمية تطوير
 .التعاول املكت  رنسوي لبل رن املهاران  جقاننسب  
 .اتدو املتطوعني عدو

(61  %   
 زل سن   اً   رتطوع21)

 . المالية الموارد وتنمية تطوير
 .عائد املايل الرعدل 

 عدو األولاف. 

 سنوياً  % 25 نياوة 
   أولاف5)

 % 71 حتقيق باملكت  التعاول. العارلني ر ا نسب  . الداخلية العمل بيئة سينتح 
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