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رسالتنا
 إيصال رسالة اإلسالم إلى الناطقين باللغة الصينية
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أهدافنا االستراتيجية  1433هـ -1438هـ

رفع قدرات المركز المالية والتمكن من إيجاد موارد ذاتية وخارجية وضمان االستقاللية و االستمرارية في . 1
تمويل أنشطة المركز .

تحسين الصورة الذهنية لدى الشركاء، وبناء عالقات استراتيجية وثيقة مع الجهات الرسمية واألهلية . 2
والجهات المانحة في الداخل والخارج.

بناء وتعزيز قدرات المركز فيما يتعلق بالمحتوى والدعاة والمترجمين  .. 3

سد الفجوة المعرفية بما يتعلق بأماكن تواجد المستهدفين ونسب االستهداف واإللمام بحاجيات . 4
المدعوين .

تطوير عدد من المنتجات والخدمات الدعوية التي تناسب الفئات المستهدفة حسب النطاق الجغرافي .. 5

تقوية العالقة مع المسلمين الجدد وبناء شخصيتهم وتعزيز هويتهم اإلسالمية في الداخل والخارج .. 6

بناء أنظمة و إجراءات مالية سليمة معتمدة ومطبقة بدقة .. 7

تطوير وتيسير إجراءات العمل لتحقيق الكفاءة والفاعلية واالنسيابية والمرونة في جميع أنشطة المركز .. 8

استيفاء وتأكيد الجوانب القانونية كاالسم والمقر والنشاط واألجهزة وهوية األعضاء والموظفين وبناء . 9
كيان مؤسسي سليم متكامل األركان ذو كفاءة وفاعلية .

تعزيز البنية التحتية للمركز عن طريق بناء أنظمة الدعم والمساندة ونظم االتصاالت المعلومات مما يساعد . 10
في زيادة وكفاءة الوصول للمستهدفين .

نشر وتوسيع وبناء العالقات والمشاركة في التجمعات والمعارض ورفع الثقة بخدمات وسمعة المركز . 11
داخليا وخارجيا .

تحقيق الرضا الوظيفي من خالل التدريب والتحفيز المستمرين لصناعة كوادر احترافية ذات والء للمؤسسة .. 12
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قبل البدء

يواصــل المركــز مســيرته بخطــى اســتراتيجية ثابتــة .. ترســم خارطة 
.. بدعــم  اإلنجــاز لنشــر اإلســام فــي رحــاب الصيــن والصينييــن 
متميــز ومســتمر مــن المهتميــن مــن المؤسســات واألفــراد الذيــن 
يلتمســون ســمو األهــداف فــي التعريــف باإلســام والدعــوة إليــه.

عدد المسلمين الجدد

تأتــي الثمــرة بعــد تقديــم األنشــطة والبرامــج المتنوعة حين يتعــرف الصينيون على اإلســام ويعلنــون دخولهم فيه.

خال 5 سنواتخال عام 1436هـ
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تعاون

يميز المكتب تخصصه وخبرته في دعوة الصينيين ، ويؤدي أعماله بالشراكة مع المؤسسات الدعوية والخدمية 

إليصال خدماته للمستفيدين ، وهي في هذا العام :

1. اتفاقية ترجمة كتب .

٢. اتفاقية تطوير الموقع االلكتروني مع شركة مداد .

3. المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة لتنفيذ  الملتقى الرابع لطاب المنح الصينيين .
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تكريم المشاركين

الدورات التدريبية

المحاضرات

الدروس العلمية

الزيارات

الحفل الختامي 

يشمل البرنامج

ملتقى طالب المنح والدعاة الصينيين

يستهدف البرنامج طاب المنح بالجامعات السعودية عبر دورات تدريبية لتطوير الذات وتنمية المهارات الدعوية ، 
وزيارة المعالم البارزة في المملكة العربية السعودية ، حيث أقيم هذا العام في منطقة مكة المكرمة بالتعاون 

مع المكتب  التعاوني للدعوة واإلرشاد  وتوعية الجاليات بجنوب مكة.
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برنامج الدورات التعليمية والتربوية للدعاة وطالب المنح

  يستهدف البرنامج طاب المنح الصينيين الدارسين في الجامعات بالمملكة العربية السعودية ، وتنظم لهم 
دورات تدريبية لتطوير الذات وتنمية المهارات الدعوية .

استقطاب طالب المنح

يتم في هذا البرنامج استقطاب مجموعة من طاب المنح الصينيين وإشراكهم في العمل الدعوي في المركز ، 
والقيام بإلقاء الدروس الشرعية والكلمات الدعوية للمسلمين الجدد وغير المسلمين . 
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لقاء غير المسلم
يقوم دعاة المركز من خال هذا البرنامج بلقاء المستفيدين الصينيين في المركز أو في مقر إقامتهم بغرض 

التعريف عن اإلسام وذكر محاسنه وتوزيع المطبوعات التعريفية باإلسام . 

برنامج الزيارات الدعوية

يقوم دعاة المركز من خال هذا البرنامج بزيارة المستفيدين الصينيين في مقر إقامتهم لبناء العاقات والتنسيق 
معهم لحضور أنشطة وبرامج المركز المختلفة.
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مقتطفات من برنامج 

ابتسامة وهداية

برنامج اليوم المفتوح )ابتسامة وهداية(

برنامج يحوي  مناشط ترفيهية ورياضية ودعوية تستهدف الجاليات الصينية في الشركات داخل مدينة الرياض 
وخارجها بالتنسيق مع الجهات الدعوية المختصة بدعوة الجاليات . ومن أبرزها المكاتب التعاونية للدعوة 

واإلرشاد وتوعية الجاليات في الرياض ، ومنطقة نجران ، ومدينة عرعر ، ومدينة الجبيل .
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التعريف باإلسالم عبر الحوار االلكتروني
اتصــال الدعــاة الصينييــن فــي المركــز بالصينييــن داخــل المملكــة وخارجهــا عبــر موقــع مخصــص للحــوار االلكترونــي 

للتعريــف باإلســام والدعــوة لــه .

متحدثي 
الصينية

االتصاالت الدعوية
يتلقى المركز االتصاالت من داخل وخارج المملكة لتنسيق البرامج واألنشطة الدعوية مثل: اليوم المفتوح ، طلب 

منتجات المركز .
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لقاء المسلم الجديد
ــاء  ــم لبن ــر إقامته ــي مق ــز أو ف ــي المرك ــدد ف ــلمين الج ــاء المس ــج بلق ــذا البرنام ــال ه ــن خ ــز م ــاة المرك ــوم دع يق

ــة. ــز المختلف ــج المرك ــطة وبرام ــور أنش ــم لحض ــيق معه ــات والتنس العاق

حفلة المسلم الجديد

إهداء خاص للمسلم الجديد لتوطيد العاقة بينه وبين المركز .
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برنامج الدروس الشرعية )أسلمت فعلمني( 
برنامــج يعنــى بتعليــم المســلم الجديــد أمــور دينــه .. مــن تحفيــظ الفاتحــة وقصــار ســور القــرآن الكريــم وأحــكام 

الطهــارة والصــاة وأساســيات الديــن اإلســامي.

برنامج العمرة
يــؤدي المســلمون الصينيــون مناســك العمــرة ، ويتضمــن البرنامج عــددًا من الــدروس الشــرعية والمســابقات الثقافية 

ولقــاء الدعــاة وطــاب العلــم ، ويســتفيد منه :
 1.    المسلمون الجدد. 

٢.    المتميزون من طاب المنح في الجامعات السعودية .
 3.   المثقفون والمهندسون والمترجمون في الشركات الصينية.
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لنتعلم العربية

مشروع نوعي يستهدف المثقفين من المديرين والمهندسين في الشركات الصينية لتعليم اللغة العربية 
كمدخل للتعريف  باإلسام .

برنامج مسار ) متابعة المسلمين الجدد (
تتمثــل فكــرة البرنامــج فــي متابعــة المســلمين الجــدد بعــد إســامهم ، حيــث تــم تحويــل المتابعــة مــن الطريقــة 

التقليديــة باســتخدام األوراق والملفــات إلــى  برنامــج الكتروني يســتطيع الداعية الصيني من خالــه إدخال معلومات 

المســلم الجديــد و تحضيــره وتســجيل مــا ينجــزه من تعلم أو مهارات  مما يســهل علــى الداعية المتابعــة والتقييم .
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المكتبة المقروءة

1ـ برنامج الكتب والمطويات : يختص هذا البرنامج بترجمة الكتب والمطويات المتميزة إلى اللغة الصينية ونشرها 
وفق منهجية دعوية محددة.

عبارة عن إعداد وجمع و ترجمة مواد باللغة الصينية

المكتبة المرئية

عبارة عن إنتاج مواد مرئية وترجمة فيديوهات إلى اللغة الصينية

1 ـ  اختيار مواد مرئية بشكل احترافي.
.)subtitle( ٢ ـ  اختيار المواد المرئية ذات التأثير

3 ـ إنتاج مواد مرئية جديدة.
4ـ جمع المحاضرات الصينية. 
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المكتبة المسموعة

1- برنامج الكتاب الناطق ) audiobook ( .  اختيار منتجات المركز المطبوعة المتميزة ويتم تسجيلها صوتًا ليتم 
جعل المنتج مسموعًا .

عبارة عن إنتاج مواد مسموعة باللغة الصينية
بوابة الكترونية باللغتين العربية والصينية شاملة لمنتجات المركز الدعوية واإلعامية.
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المواد المنشورة على شبكة االنترنت
مشروع هدية

تنمية روح التواصل الدعوي بين المركز والمسلمين الصينيين عبر إهداءات خاصة في مناسبات متنوعة
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استقبال الضيوف

زيارة وفد صينيوفد من الغرفة التجارية الصينية  زيارة نائب رئيس منظمة
اكتشف اإلسام في الصين
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الشبكات االجتماعية 

نتواصل مع المجتمع بمؤسساته وأفراده والمهتمين عبر صفحات التواصل االجتماعي بتقديم الخدمة ونشر 
األخبار ، والتعريف بالمشاريع واإلنجازات .

استقبال الضيوف

زيارة الشيخ حسن الحسينيزيارة الشيخ سلمان العودة
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حمالت إعالمية

مسابقة شعب المليارحملة شعب المليارحملة ابتسامة وهداية

هي حملة تسويق إلكترونية تم من خالها تقديم محتوى برامجي متنوع ، وتهدف إلى توسيع وبناء العاقات 
ورفع الثقة بخدمات وسمعة المركز داخليًا وخارجيًا. أبرز البرامج: المسابقة التفاعلية بمشاركة 850 مشارك  وعدد 

الفائزين بالمسابقة 69 فائز.

هي حملة تسويق إلكترونية تم من خالها تقديم محتوى برامجي متنوع ، وتهدف إلى توسيع وبناء العاقات 
ورفع الثقة بخدمات وسمعة المركز داخليًا وخارجيًا.

اللقاءات اإلعالمية

لقاءات تصل المركز بجمهوره ، وتتضمن تعريفًا بفكرة وأهداف ومشاريع المركز المتنوعة .
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المشاركة في المعارض

نعرف بالمركز ، وننقل الخبرة ، ونساند الراغبين في الدعوة عبر المشاركة في المعارض والملتقيات الدعوية 
واالجتماعية بمناطق المملكة .

لتحقيق الهدف األول من األهداف االستراتيجية للمركز ، والذي يتمثل في رفع قدرات المركز المالية والتمكن من 
إيجاد موارد داخلية وخارجية ، وضمان االستقالية واالستمرارية في تمويل أنشطة المركز ، فقد تم شراء الوقف 

األول في شهر ذي القعدة للعام 1436 ، ويتميز بحداثة المبنى وتنوع مرافقه .

الوقف األول
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لقاءات الموظفيننتائح الحمالت اإلعالمية

تعزيز التواصل الداخلي لمنسوبي المركز عبر برامج ترفيهية واجتماعية .
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ورش عمل تطويرية

تستهدف جمع األفكار وقراءتها واختيار اآلليات المناسبة قبل تنفيذ المشاريع .

تدريب الموظفين

تطوير أداء الموظفين السعوديين والصينيين بإلحاقهم بدورات تدريبية ومهارية في نفس مجال العمل .
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تكريم موظفي المركز 

يكرم المركز منسوبيه في احتفال سنوي تقديرًا لجهودهم العملية في تحقيق أهداف المركز .

الشكر مرفوع لمن ساند المسيرة بماله وجاهه وعمله وفكرته وجهده ، ونصل الشكر بالدعاء أن 
يجزل المولى لهم المثوبة .
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ختامًا
الشــكر مرفــوع لمــن ســاند المســيرة بمالــه وجاهــه وعملــه وفكرتــه 

وجهــده ، ونصــل الشــكر بالدعــاء أن يجــزل المولــى لهــم المثوبــة .
إعداد إدارة العالقات 

العامة واإلعالم 




