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جلنة �إعداد ومراجعة املرا�شد و�أدلة العمل بديوان الزكاة .

�أع�ضاء اللجنة :
�1 .1أ.د .خمتار عثمان ال�صديق.
2 .2د .عبد الدائم عمر احل�سن.
3 .3د .عبد ال�سالم حممد خري.
4 .4د .الأمني علي علوة.
�5 .5أ .ممدوح ح�سن عبد الرحيم.
�6 .6أ .عبد املجيد مرخو�ص حممد خري.
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معاوية عبيد احمد

.3

ي�سرى ال�سر ح�سن
2015م
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تقدمي
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم علي ا�شرف خلق اهلل �سيدنا حممد بن عبد اهلل وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ومن تبعه ب�إح�سان �إىل يوم الدين وبعد.
فان املتابع مل�سرية الزكاة يف ال�سودان يف الوقت احلا�ضر يجد �أن هنالك جملة من العوامل
التي �ساعدت على حتويلها من جتربة �إىل م�سرية قا�صدة �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل ت�ستلهم
ما�ضينا التليد وتتغذى من الإرث الإ�سالمي الهائل يف الفكر والفقه لت�ضبط �شعرية الزكاة يف
الوقت الراهن بكل جتلياته و �أحداثه االقت�صادية واالجتماعية
ومن بني هذه العوامل نذكر ما يلي:
�أ  .كفالة الد�ستور ال�سوداين ذو الهوية الإ�سالمية لوجود قانون الزكاة
ب  .رعاية الدولة ال�سودانية يف خمتلف م�ستوياتها ل�شعرية الزكاة وقانونها
ج .ال�شعور الإ�سالمي املتنامي لدي �أهل ال�سودان ودورة يف تي�سري �أمر تطبيق
�شعرية الزكاة و�إنفاذ قانونها
د  .توفر ل�شعرية الزكاة يف ال�سودان م�ؤ�س�سة م�ستقلة احت�شد فيها نفر كرمي من خرية
�أبناء ال�سودان من ذوي الهمة العالية والوعي الإ�سالمي ب�ضرورة �أن ي�سود الإ�سالم
وم�ؤ�س�ساته حياة النا�س �أجمعني .
وال�صفحات التالية متثل توثيقا ملرا�شد ولوائح العمل بديوان الزكاة وهي نتاج خربات ه�ؤالء
الرجال الذين عكفوا على تطبيق �شعرية الزكاة يف مراحلها املختلفة يف ال�سودان.
وقد مت خالل العام  2012م تنقيحها وتوثيقها ب�شكل ممنهج لتكون �أ�سا�سا لتطوير التطبيقات
وممار�سات �شعرية الزكاة لينعك�س ذلك م�ستقبال علي هذه املرا�شد واللوائح نف�سها بالتطوير
والت�أطري يف حركة دائرية تغذي م�سرية الزكاة عام ًا بعد �آخر وتطوير �أدبياتها ووثائقها
�أي�ضاعاما بعد �آخر.
ونحن �إذ نقدم هذه املرا�شد واللوائح اخلا�صة بالعمل للقارئ والباحث والعاملني عليها يف كل
�أرجاء العامل الإ�سالمي لال�ستفادة منها ن�أمل يف تزويدنا بالأفكار واملالحظات التي تعني على
تطوير م�سرية ال�سودان الزكوية .
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و�أغتنم هذه ال�ساحة لأتقدم بال�شكر اجلزيل للعلماء واخلرباء وقيادات العمل الزكوى
الذين �ساهموا معنا يف توثيق هذه املرا�شد واللوائح وتنقيحها و�أخ�ص منهم بالذكر الآتية
�أ�سما�ؤهم-:
رقم
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اال�ســـــــــــــــــــــــم
�أ.د �أحمد جمذوب �أحمد علي
موالنا.حممد عبد الرازق حممد خمتار
موالنا.حممد �إبراهيم حممد
د.عبد املنعم حممود القو�صي
موالنا�.أحمد حممد عبد املجيد
موالنا/د.حممد احل�سن ح�سني �شريف
�أ.د .خمتار عثمان ال�صديق
�أ.د� .سعيد حممد �سليمان
د.ن�صر الدين ف�ضل املويل حممد
�أ.د.ح�سن علي ال�ساعورى
د.عبد االله حممد �أحمد
�أ�.أحمد علي ال�ساعوري
د.التجاين عبد القادر �أحمد
د�.آدم بلوح �أحمد
�أ.املبارك علي �أبراهيم
�أ.د�.أبراهيم عبد ال�صادق حممود
د.بله ال�صادق عبد الرحمن
�ألأ�ستاذ/مبارك ال�صديق عبد املعطي
الدكتور�/أحمد ها�شم �أحمد
الدكتور/عادل احلكيم
الأ�ستاذ/حممد املاحي النعيم
الأ�ستاذ/الوليد عي�سي الفا�ضل
الأ�ستاذ�/أبراهيم �أحمد ال�شيخ ال�ضرير
الأ�ستاذ�/سعيد ح�سني املاحي مقدم

الأ�ستاذ/حممد عبد اهلل حممد �أحمد ع�شة
الأ�ستاذ�/صالح علي ب�شري
الأ�ستاذ/حممد مكاوي حممد علي
الأ�ستاذ/عزالدين علي رحمة
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الأ�ستاذ/عبد القيوم �أحمد حممد
الأ�ستاذ�/أحمد النور منزول
د.ال�صديق �أحمد عبد الرحيم
الأ�ستاذه/مدينة علي بابكر
الأ�ستاذ�/سر اخلتم عمر �صالح
الأ�ستاذ/عبد الودود علي �أحمد
الأ�ستاذ/حممد عثمان حممد علي
الأ�ستاذ/فتح الرحمن بخيت
الأ�ستاذ/مو�سي الف�ضل حممد الطيب
الأ�ستاذ/كمال حممد حممود
الأ�ستاذ�/سعيد احل�سني �سعيد
الأ�ستاذ�/سعاد حممد عثمان
الأ�ستاذ/ابراهيم مو�سي عي�سي
الأ�ستاذ�/سلمي الأمني النقر
الدكتور�/سامي م�صطفي حممد علي
الأ�ستاذ/ممدوح ح�سن عبد الرحيم
�أ.د.عبد الدائم عمر ح�سن
الدكتور/عبد ال�سالم حممد خري
الدكتور/الأمني علي علوة
الأ�ستاذ/عبد املجيد مرخو�ص حممد خري
الأ�ستاذ/ابوبكر يو�سف حمزة
�صالح حممد ح�سن
اخلطيب عبد اخلالق
متوكل ال�صادق ادري�س

 الإ�شراف العام :�أ.حممد عبدالرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة

 الإ�شراف الإداري :/1د.ن�صر الدين ف�ضل املوىل
/2د.عبداالله حممد احمد
/3الأ�ستاذ � :أبوبكر يو�سف حمزة على

 التدقيق اللغوي :�/1أ.تاج ال�سر ب�شري �صالح
�/2أ.ح�سن �سيد �أحمد الناطق

ختاما ف�إين �أ�سال اهلل العلي القدير �أن يجنبنا الزلل و�أن يعني �أمتنا الإ�سالمية علي �سلوك
طريق الهدى والر�شاد �إنه نعم املويل ونعم الن�صري و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
�أ .حممد عبد الرازق حممد خمتار
الأمني العام لديوان الزكاة
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مقدمة

الر�سالة

ا�ست�شعار ًا ب�أهمية �إثراء و �ضبط العمل الزكوى و�ضرورة ت�سهيل �أمر املتابعة
والتقومي والتقييم ر�أت الأمانة العامة لديوان الزكاة �إعداد دليل ومر�شد حديث خلطاب
الزكاة ي�ضع يف االعتبار اجلهود ال�سابقة املتمثلة يف املر�شد ال�سابق ودليل الداعية
الظاعن(2003م) ودليل العمل الإعالمي(2006م) واخلربات املرتاكمة يف العمل
الدعوى والإعالمي بالديوان  ,لي�صبح دلي ًال ومر�شد ًا عام ًا للن�شاط الدعوى والإعالمي
للزكاة  ,مع ا�ست�صحاب التطور التقني يف الربامج والو�سائل القائمة على مرتكزات
اخلطاب الدعوى الإعالمي للزكاة مع الأخذ مببادئ ومفاهيم التطوير التنظيمي
لتح�سني �أداء الديوان يف حماوره املختلفة (دعوة وجباية و�صرف ًا و�إدارة )  ،كما و �أنَ
من الأهداف الأ�سا�سية لهذا الدليل واملر�شد تفعيل قانون الزكاة القا�ضي ب�إبالغ فري�ضة
الزكاة فقه ًا وتطبيق ًا وفق منهج علمي حديث ومتكامل ومواكب للخطة املو�ضوعة بهدف
�أن يكون هذا الدليل واملر�شد مرجع ًا من �أهم معينات العمل الدعوى الإعالمي املحقق
للأهداف العامة للزكاة .
اط ُّم ْ�س َت ِق ٍيم )
قال تعاىل�( :أَ َف َمن مَ ْي ِ�شي ُم ِك ًّبا َع َلى َو ْج ِه ِه �أَ ْه َدى �أَ َّمن مَ ْي ِ�شي َ�س ِو ًّيا َع َلى ِ�ص َر ٍ
امللك22/

الر�ؤيا-:

تنطلق الر�ؤيا العامة للخطاب من انتهاج �أ�سلوب دعوي �إعالمي من منظور �أ�سالمي يقفز
ب�آلية اخلطاب الزكوي نحو ر�ؤية علمية عمليه فاعلة جتمع بني اجلهود الدعوية والإعالمية
يف �إطار واحد منطلقها الأ�سا�س الر�سالة الإعالمية ذات امل�ضمون الهادف املقنع لإبالغ
ر�سالة الزكاة ك�أمر رباين لفئات املجتمع عامة و�أ�صحاب ال�ش�أن خا�صة مع الت�أكيد على �إبراز
جتربة الزكاة يف ال�سودان ب�صورة مقنعة كنموذج يحتذي ،وتو�سيع دائرة الفتوى واالجتهاد
يف فقه الزكاة والتجديد فيه لإثراء اخلطاب الزكوي با�ستمرار من خالل احلر�ص على فتح
املجال للم�شاركة يف �إطار ال�سيا�سات الكلية للديوان املوجهة نحو الدعوة والإعالم فيما يعرف
بالر�سالة اجلامعة للديوان.

ترتكز الر�سالة الدعوية والإعالمية للخطاب على الآتي:
�-1شعرية الزكاة من الكتاب وال�سنة.
-2فقه الزكاة وجماع فتاويه املعا�صرة.
-3جتارب ال�سلف على امتداد تاريخ العامل الإ�سالمي.
-4الأ�ساليب العلمية لو�سائل الدعوة وو�سائل الإعالم وا�ستغاللها اال�ستغالل الأمثل.
-5الإقناع و�أ�ساليبه وا�ستماالته املختلفة التي تخاطب الوجدان �أو التي تخاطب العقل �أو التي
تنتهج �أ�سلوب التخويف �أو الرتغيب لتحقيق الهدف.
-6اعتماد خطاب املكلف �أ�سا�س ًا للخطاب الدعوي الإعالمي وااللكرتونى لإبالغ ر�سالة الزكاة
للمجتمع.
-7قيا�س املردود الدعوي والإعالمي ب�صورة راتبه من خالل الر�سائل الدعوية الإعالمية
وااللكرتونية التي توجه للم�ستهدفني مع التقييم والتقومي امل�ستمر للأداء
الدعوى والإعالمي للديوان للت�أكيد على الإيجابيات والوقوف عند ال�سلبيات ومن ثم
املعاجلة.

تعريف خطاب الزكاة

خطاب الزكاة هو القول والفعل والتنوير والو�صف لإنزال الفري�ضة التي غابت �أمد ًا من الدهر
�إىل الواقع املتغري بكل ما فيه من جهل و�شبهات و�شهوات.
واجبات خطاب الزكاة
 -1و�ضع ال�سيا�سات العامة يف جمال التوجيه والإر�شاد .
� -2إنزال ال�سيا�سات يف �شكل خطط .
 -3و�ضع الربامج لإنفاذ اخلطط .
 -4حتديد الو�سائل.
 -5اختيار العاملني يف خطاب الزكاة من ذوى العلم واملرجعية امل�صقولة بالتجربة �سواء من
داخل الديوان �أو من خارجه.
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مبادئ خطاب الزكاة
� -1أنّ �أمر الزكاة �أمر دين يختلف عن ال�ضرائب والع�شور والر�سوم وكل واجبات الدولة .
� -2سلطانية الدولة على الزكاة و�سلطات وىل الأمر .
 -3طهارة نف�س املكلف ونف�س امل�ستحق.

 -8ت�صميم وتوظيف الر�سائل الدعوية الإعالمية خلدمة �أهداف الديوان ومقا�صده احتاديا
ووالئي ًا بهدف رفع الوعي ودرجة اال�ستجابة للخطاب وتعميق الفهم لدور الزكاة يف املجتمع.
 -9الت�صدي للحمالت ال�سالبة واملغر�ضة التي ت�ستهدف الديوان بر�سائل دعوية �إعالمية
هادفة ومقنعة تر�سخ ر�سالة الديوان يف الأذهان وت�صحح املفاهيم اخلاطئة.
 -10ت�أ�صيل قيم التكافل  ,وحث املجتمع على ال�صدقات الطوعية .

 -4م�شاركة املجتمع كله يف �أمر الزكاة .
 -5دعاة ال جباة .
 -6ن�شر الفقه الزكوي و�أ ّال يتقدم للمطالبة بالزكاة �إ ّال من ي�ستحقها.
 -7العامل على الزكاة هو مكلف وموظف وم�شرف.
مما �سبق وح�سب الر�ؤيا والر�سالة وجماالت العمل الرئي�سية وح�سب امل�شروعات خالل �سنوات
اخلطة افرت�ضت اللجنة الهيكل الإداري التايل (2016-2012م).

اجلمهور امل�ستهدف باخلطاب
ي�سعى اخلطاب الدعوى الإعالمي �إىل خماطبة جمهور عام ومتخ�ص�ص .
والقطاعات امل�ستهدفة هي-:
 -1املكلفون.

الأهداف العامة خلطاب الزكاة

 -2امل�ستحقون .

يعمل اخلطاب على حتقيق الأهداف التالية:

 -3العاملون عليها .

-2ت�أ�صيل القيم االجتماعية وفق املنهج الإ�سالمي يف احلياة العامة.

 -4ال�شركاء( العلماء  ,الو�سائط الإعالمية  ,جمال�س الزكاة  ,املنظمات الدعوية  ,منظمات
املجتمع املدين  ,الدعاة  ,جلان الزكاة القاعدية ) .

-1تعزيز مفهوم والية الدولة على الزكاة .
-3اعتماد منهج الت�أ�صيل للإعالم من منظور �إ�سالمي يراعى القيم والأخالق احلميدة يف
جوهره وعنا�صره ومنهجه.
 -4توجيه الأداء الدعوى الإعالمي نحو خطاب موحد يعظم �شعرية الزكاة وين�شر الفقه
الزكوي بني �أ�صحاب ال�ش�أن.

 -5املجتمع .
 -6الدولة.
 -7املجتمع اخلارجي.

 -5ك�سب الت�أييد واملنا�صرة لر�سالة الزكاة يف املجتمع.
 -6التعريف بالدور الذي يقوم به الديوان يف الداخل واخلارج.
 -7جعل الو�سائل الدعوية الإعالمية �شريك ًا �أ�صي ًال وفاع ًال يف عمل الديوان بهدف ن�شر
خطاب الزكاة.
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الو�سائل

�أ ً
وال -:اخلطاب الدعوي
متهيد

ت�شتمل الو�سائل الدعوية على الآتي -:

وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُن َك ِر
قال تعايلَ ( :والمْ ُ�ؤ ِْم ُنونَ َوالمْ ُ�ؤ ِْم َناتُ َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ِل َيا ُء َب ْع ٍ�ض َي�أْ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
ال�صال َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة َو ُي ِطي ُعونَ اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه �أُ ْو َل ِئ َك َ�سيرَ ْ َح ُم ُه ُم اللهَّ ُ �إِنَّ اللهَّ َ َع ِزيـ ـ ـ ٌز
َو ُي ِقي ُمونَ َّ
التوبة71/
َح ِكي ٌم)
اخلطاب الدعوى هو اخلطاب اخلا�ص املوجه لتعظيم �شعرية الزكاة فهو يخاطب املجتمع
ويلفت االنتباه لق�ضايا الزكاة خا�صة وال يعني هذا �أنه خطاب يف معزل عن املنظومة الدعوية
املتكاملة ،بل �أنه يوظف املركوز الديني يف املجاالت والأن�شطة الإن�سانية كافة نحو دعم
�شعرية الزكاة وتر�سيخها يف املجتمع حتى تكون �سلوك ًا جمعي ًا يوجه ال�شعور الذاتي مما
يو�سع دائرة اجلباية ويقلل الكلفة الإدارية ويجعل للزكاة �إ�سناد ًا �آخر من ال�صدقات والهبات
والتكافل العري�ض فتكون هي املكملة الحتياجات �أهل احلاجات وكلما تو�سعت دائرة النوافل
كلما �ضاقت م�ساحة م�ستحقي الزكاة حيث ال جتد جائعا تطعمه وال عاري ًا تك�سوه وال مري�ض ًا
تعاجله.

الأهداف

 -1امل�ساجد بتوجيه خطبة اجلمعة نحو فقه الزكاة والرتكيز على موا�سم اجلباية وح�ض
املجتمع على التكافل.
 -2الأئمة والدعاة وفق ًا ملنهج تدريبي يراعي اختيارات ويل الأمر املعمول بها يف قانون الزكاة
ولوائحه.
 -3اخلالوى .
 -4دور امل�ؤمنات .
 -5جلان الزكاة القاعدية .
 -6حما�ضرات ومنتديات.
 -7مطبوعات زكوية (كتب  ,جمالت  ,مطبقات ) .
 -8مكتبات.
 -9م�سابقات.
 -10ور�ش عمل .

تتمثل �أهداف اخلطاب الدعوي يف الآتي-:
-1تعزيز مفهوم والية الدولة على الزكاة.
-2تعميق قيمة الزكاة يف النفو�س بلوغ ًا لتحقيق الر�ضا والقناعة لأ�صحاب ال�ش�أن املعنيني
باخلطاب الزكوي.
-3تعظيم �شعرية الزكاة وحتقيق مقا�صد �أ�صحاب ال�ش�أن وقناعتهم لت�صبح غاية همومهم
و�أق�صى �أولوياتهم.
 -4ربط الربامج الزكوية ذات ال�صبغة الدينية مثل  :كفالة الأيتام  ,برنامج رم�ضان  ,الزواج
اجلماعي  ,بخطاب دعوى موجه .
12

 -11يوم الزكاة .
 -12دورات تدريبية ( الأئمة والدعاة ) .
 -13زيارات.
 -14ا�ست�شارات زكوية (فتاوى  ,ا�ستطالعات وغريها ) .
 -15خماطبة الدور الريا�ضية والثقافية وقطاعات املر�أة وال�شباب الطالب وغريها من دور
الفئات املتخ�ص�صة .
 -16موقع الزكاة الإلكرتوين.
 -17و�سائط الإعالم املختلفة (�إذاعة  ,تلفزيون � ,صحف وغريها ) .
 -18املجلة الدعوية الزكوية .
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�أهداف اخلطاب الإعالمي

 -19الطرق ال�صوفية .
 -20برنامج البناء الذاتي للعاملني عليها .
 -21ت�ضمني الزكاة يف املناهج الدرا�سية يف التعليم قبل املدر�سي والتعليم العام والعايل .
� -22إ�شراك كبار دافعي الزكاة يف منا�شط الديوان املختلفة .
 -23ت�صميم مل�صقات وتنويهات مثال (:داووا مر�ضاكم بال�صدقة) .
 -24تقنيات االعالم اجلديد (يوتيوب–في�س بوك –تويرت –وات�س اب – تلقرام -ان�ستغرام
الخ).

ثاني ًا -:اخلطــاب الإعالمــي
متهيد
ميثل الإعالم عرب خمتلف و�سائله وم�ستوياته �أداة وو�سيلة �أ�سا�سية ال ميكن اال�ستغناء
عنها �أو تهمي�ش دورها بالن�سبة للمجتمعات كافة خا�صة مع التقدم والتطور الهائل يف جمال
تكنولوجيا االت�صال التي تطل كل يوم بوجه جديد.
ومن هذا املنطلق ف�إن اخلطاب الإعالمي للزكاة ميكنه اال�ستفادة من الو�سائل الإعالمية كافة
وتوظيفها خلدمة �أهداف هذه ال�شعرية والتذكري بها وحتريك االهتمام نحوها و�سط الأمة
املعنية بتطبيقها كواحدة من �أركان الإ�سالم ومن ثم �إحداث الإقناع املطلوب بني �أ�صحاب
ال�ش�أن وذلك عن طريق حتويل القناعة الفعلية �إىل قناعة �شعورية تنعك�س على اجلوارح يف
�شكل �أداء وت�سهم يف تفجري معاين اخلري والإنفاق الطوعي من خالل �أ�ساليب الإقناع املختلفة
�إن كانت بالعقل �أو العاطفة �أو التخويف.
فالإعالم يقوم بدور مهم وف َّعال يف تر�سيخ القيم االجتماعية امل�ستمدة من الدين احلنيف
وهكذا ميكن للخطاب الإعالمي للزكاة اال�ستفادة من كل و�سائل الإعالم وتوظيفها التوظيف
الأمثل خلدمة �أهدافه العامة واخلا�صة وحتقيق الإ�سرتاتيجية الإعالمية املطلوبة لتفعيل
�شعرية الزكاة يف املجتمع امل�سلم وفق منهج �إعالمي علمي متطور ومواكب.
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تتمثل �أهداف اخلطاب الدعوي يف الآتي-:
 -1اعتماد منهج الت�أ�صيل يف التناول الإعالمي خلطاب الزكاة من منظور �إ�سالمي
 -2رفع الوعي ودرجة اال�ستجابة للخطاب وتعميق الفهم لدورالزكاة يف املجتمع .
 -3ت�صميم وتوظيف الر�سائل الإعالمية خلدمة �أهداف الديوان ومقا�صده احتادي ًا ووالئي ًا
 -4العمل لك�سب الت�أييد واملنا�صرة لر�سالة فقه الزكاة فى املجتمع

و�سائل تنفيذ اهداف اخلطاب الإعالمي

تنق�سم الو�سائل الإعالمية امل�ستخدمة يف اخلطاب الإعالمي للزكاة �إىل الآتي:
 -1الإعالم املقروءي�شمل الو�سائل الآتية -:
أوكالة ال�سودان للأنباء وغريها من الوكاالت .
.
 .بال�صحف واملجالت.
 .ت املركز ال�سوداين للخدمات ال�صحفية) )SMCوغريه من املراكز ال�صحفية .
 .ثالكتيبات واملطبقات واملل�صقات(املطبوعات) وغريها.

-2الإعالم امل�سموع
.
.
.

ي�شمل الو�سائل الآتية -:
أ الإذاعات القومية والوالئية والعاملية .
بالإذاعات اخلا�صة .
تاملواد امل�سجلة على الكا�سيت والأقرا�ص وغريها .

-3الإعالم املرئي

ي�شمل الو�سائل الآتية -:
�أ-التلفزيون القومي.
ب -تلفزيونات الواليات .
ت -قناة النيل الأزرق .
ث -قناة ال�شروق.
ج -القنوات اخلا�صة.
ح -القنوات الف�ضائية عامة .
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الو�سائــل

 -4الإعالم املبا�شر
ي�شمل الآتي -:
�أ -املنابر وامل�ساجد.
ب -اللقاءات املبا�شرة النوعية والعامة .
ج -الندوات واملحا�ضرات وال�شعرال�شعبى والق�ص�ص .
د -قادة الر�أي.
هـ -منظمات املجتمع املدين (جلان الزكاة القاعدية� ,أئمة امل�ساجد ,الدعاة ) .

-1الو�سائل الإعالمية املختلفة (مرئية وم�سموعة ومقر�ؤة ) من مطبقات وافالم وكوميديا
وم�شاعل وافادات وافالم وجمالت وقوانني ولوائح وغريها ب�صورتها االلكرتونية .
-2املواقع الإلكرتونية (موقع الزكاة وقناة الزكاة على اليوتيوب وقناة البث املبا�شر على
الفي�س بوك وح�ساب الزكاة على الفي�س بوك والتويرت .
 -3ال�صحافة االلكرتونية (�سودانايل ،الراكوابة ..الخ)
 -4الر�سائل الق�صرية( )smsوتقنيات الوات�س اب...الخ
 -5امل�سابقات على مواقع التوا�صل االجتماعى كافة اخلا�صة بالديوان .
 -6امل�ؤ�س�سات النظرية.

ثالث ًا-:اخلطاب االلكرتونى
متهيد

 -7التوا�صل االلكرتونى مع كافة ال�شرائح (م�ؤ�س�سات ،اعالميني ،مهنني وغريهم عرب الربيد
االلكرتونى.

التوا�صل مع املحيط اخلارجي بهدف تكوين �صورة �إيجابية عرب و�سائل االت�صال والإعالم
والو�سائط املتعددة االلكرتونية مبا فيها الإنرتنت لإبالغ ر�سالة الزكاة للمجتمع كافة.

الأهــداف

 -8الن�شرة االلكرتونية
 -9املجلة االلكرتونية
 -10الوفود واجلاليات

-1التعريف ب�شعرية الزكاة ون�شر الفكر الزكوي.
�-2إبراز �أن�شطة و م�شروعات الديوان احتادي ًا ووالئي ًا.

 -11امل�ؤمترات والور�ش واملنتديات واملعار�ض

-3مواكبة التقنية احلديثة للتمكن من تو�صيل الر�سالة �إىل خمتلف املجتمعات العاملية .

�-1إنتاج �أفالم وبرامج وثائقية ون�سخها يف ا�سطوانات وتغليفها.
-2تنظيم م�سابقة كربي يف العام تن�شر الأ�سئلة والإجابات عرب موقع االنرتنت وت�ستقي
املعلومات من حمتويات املوقع.
-3التغطية الإخبارية امل�صورة وامل�سموعة واملقروءة ملتابعة امل�شروعات و�إر�سالها من الواليات
�إىل موقع االنرتنت عرب الربيد االلكرتوين.
-4ترجمة املوقع �إىل اللغة الفرن�سية وال�سواحيلية �إىل جانب اللغتني العربية والإجنليزية.
-5تفعيل املنتدى (الفقهي والفتاوى).

-4خماطبة العامل اخلارجي باللغات احلية بجانب اللغة العربية.
-5التوثيق لتجربة الزكاة يف ال�سودان بهدف الرتويج �إقليمي َا وعاملي ًا.
 -6التن�سيق مع م�ؤ�س�سات البلدان يف العامل الإ�سالمي وتبادل اخلربات والتجارب .
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-6متابعة �إنزال �أوراق العمل وامل�شاركات اخلارجية والندوات والور�ش.
-7عمل �سرية ذاتية لقيادات الديوان احلاليني وال�سابقني.
�-8إن�شاء بريد الكرتوين لكل العاملني مع تدريبهم وحثهم على ا�ستخدامه.
 -9م�شروع تطوير املوقع االلكرتونى .
 -10م�شروع الن�شرة االلكرتونية .
 -11م�شروع التوثيق االلكرتونى.
 -12م�شروع نقل وتعريف جتربة الزكاة .
 -13م�شروع احلمالت االعالمية ح�سب املوا�سم .
 -14م�شروع مطبوعات الزكاة والتجربة الزكوية .
 -15م�شروع قناة الزكاة االلكرتونية .
 -16م�شروع التوا�صل االلكرتونى.
-17م�شروع قاعدة البيانات ال�شاملة .
-18م�شروع اال�ستعالمات االلكرتونية .
 -19م�شروعات خدمات اجلباية وامل�صارف.
 -20م�شروع خدمات مواقع التوا�صل االجتماعى .

ت�سعى هذه الإدارة ب�إدارتيها �إىل تفعيل اخلطاب الدعوي الإعالمي للزكاة منطلقة من الآية
الكرمية:
(خ ْذ ِمنْ �أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ�ص َد َق ًة ُت َط ِّه ُرهُ ْم َوتُزَ ِّك ِيهم ِب َها َو َ�ص ِّل َع َل ْي ِه ْم �إِنَّ َ�صالت ََك َ�س َكنٌ َّل ُه ْم َواللهَّ ُ
ُ
التوبة103/
َ�سمِ ي ٌع َع ِلي ٌم )

مرتكزات �آلية اخلطاب
ترتكز الآلية يف �إطار عملها من خالل الإدارة العامة للخطاب على الآتي:
1 .1ديوان الزكاة م�ؤ�س�سة دعوية تعني ب�شعرية الزكاة خدمة مل�صالح العباد وفق ًا للكتاب
وال�سنة ون�شرها وك�سب الت�أييد لها عرب و�سائل الدعوة والإعالم.
2 .2الت�أكيد على الدور املهم والأ�سا�سي للإعالم يف �إبالغ ر�سالة الزكاة.

الهيكل الإداري
تتبع الإدارة العامة خلطاب الزكاة للأمني العام مبا�شرة ويف الواليات لأمني الوالية.
اإلدارة العامة خلطاب الزكاة

رابع ًا �:آلية اخلطاب

يق�صد ب�آلية اخلطاب الإدارة العامة املعنية باخلطاب دعوي ًا و�إعالمي ًا وتفعيله ليحقق
الأهداف العامة للخطاب.

اخلطــــــــاب
الداخــــــــــلي

م�سمي الآلية

ت�سمي الآلية الإدارة العامة خلطاب الزكاة.
تعني هذه الإدارة باخلطاب الدعوي واخلطاب الإعالمي و اخلطاب االلكرتونى.
ت�ضم الإدارة العامة الإدارات التاليه:
�إدارة الدعوة� ،إدارة الإعالم .
18

(هيكل الإدارة العامة خلطاب الزكاة الذي مت اجازته يف العام 2014م)
مالحظة  :يتبع مديري خطاب الزكاة بالواليات المني الوالية
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�آليات عمل الإدارة

منازج لتنفيذ اخلطاب الزكوى

لكي ت�ؤدى هذه الإدارة دورها املنوط بها من خالل الإدارات التابعة لها البد من تهيئة بيئة
العمل من حيث اختيار العنا�صر الب�شرية امل�ؤهلة علمي ًا وثقافي ًا(الإملام بالر�سائل الدعوية
عامة وفقه الزكاة خا�صة ,مع توافر الرغبة واال�ستعداد للعمل يف هذا املجال)وتهيئة املكاتب
والآليات والأجهزة واملعدات وو�سائل احلركة.

يف جمال الدعوة -:
 -1ال�شراكات
•منظمة الدعوة الإ�سالمية.
•هيئة الدعوة الإ�سالمية.

�أهداف الآلية :

•منظمة دار الأرقم.

تتمثل هذه الأهداف يف الآتي-:
 -1اال�ستغالل الأمثل لو�سائل الدعوة والإعالم لإبالغ ر�سالة الزكاة عرب خطاب دعوي �إعالمي
فاعل يخاطب اجلمهور امل�ستهدف داخلي ًا وخارجي ًا.
� -2إ�شاعة فقه اخلطاب الزكوي بني جميع العاملني واملتعاونني يف جماالت الدعوة والإعالم
والتوا�صل اخلارجي ،وداخلي ًا �ضرورة �ضمان رعاية �إن�سانية اجتماعية للعاملني و�أ�سرهم.
 -3ك�سب الت�أييد واملنا�صرة مع براجمها املطروحة.

•املجل�س الإ�سالمي جلبال النوبة.
•املركز الدعوي للدرا�سات املقارنة.
•جمال�س الدعوة.
•هيئة علماء ال�سودان.
•جممع الفقه الإ�سالمي.
•مركز ت�أهيل الدعاة.
•روابط الأئمة والدعاة.
•�إدارات العقيدة والدعوة.
امل�شروعات الدعوية
-1م�شروع �إعداد العامل الر�سايل.
-2م�شروع خطاب املجتمع.
-3م�شروع القائمني على �أمر الدعوة.
-4م�شروع الإح�صاء الدعوي.
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-5م�شروع املطبوعات واملكتبات.
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-6م�شروع الو�سائط واملعينات.
 -2خطاب املكلفني

-4خطاب املجتمع

-1تنظيم الربامج الدعوية املوجهة للمكلفني ح�سب موا�سم اجلباية.

-1عقد لقاءات للفئات امل�ستفيدة من الزكاة حول التكافل االجتماعي والرتاحم.

-2عقد لقاءات وحوارات تنويرية مع فئات املكلفني و�شرائحهم املختلفة (زراع ،جتار ،دعاة،
�أ�صحاب مهن حرة وغريهم).

-2تنظيم املحا�ضرات العامة.

-3ب�سط مطبوعات الزكاة على املكلفني.
-4ربط املكلفني بالعمل الزكوي من خالل م�شاركتهم يف منا�شط الزكاة ومنا�سـباتها
(م�ؤمترات  ،ور�ش ،منا�سبات اجتماعية ،جلان زكاة ،احتفاليات وغريها).
-5رعاية م�شروع الداعية الظاعن كم�شروع رائد يف رفع الوعي الديني لدى الرعاة.
-6تنظيم حما�ضرات وندوات يف �أماكن جتمعات املكلفني.
-7امل�شاركة يف منا�شط ومنا�سبات املكلفني.

-3تنظيم القوافل الدعوية.
�-4إقامة �أيام زكوية.
�-5إعداد وتوزيع مطبوعات الزكاة.
 -5خطاب امل�ؤ�س�سات الدعوية
-1عمل �شراكات
-2تنظيم ورعاية خالوي القر�آن.

 -3خطاب العاملني عليها (البناء الذاتي)
�-1إقامة املخيمات الدعوية.
-2ت�شجيع �إبداعات العاملني وانفعاالتهم ب�ش�أن الزكاة.
-3ت�شجيع املحافظة على املظهر واملعاملة احل�سني وذلك بتنظيم امل�سابقات واحلوافز.
-4ت�شجيع ال�صلوات اجلماعية وذلك باالهتمام مب�صليات العاملني.
-5متليك العاملني املكتبة الزكوية بالتق�سيط املريح.
-6ت�شجيع البحث العلمي للعاملني.
�-7إ�شراكهم يف الربامج الرتبوية وتدريبهم على اخلطابة وفن احلوار والتفاو�ض.
�-8إقامة املكتبات الإ�سالمية ال�شاملة يف كافة مكاتب الزكاة.
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مر�شد خطاب الزكاة

مر�شد خطاب الزكاة

املجل�س اال�ست�شاري
عمل جمل�س ا�ست�شاري للدفع بالعمل الدعوى يتكون من جمموعة من العلماء ال يزيد عددهم
عن �سبعة ويكون مدير الدعوة مقرر ًا له.
املهام

خامتة

(َ ...ر َّب َنا َال ُت�ؤَ ِاخ ْذ َنا ِ�إن َّن ِ�سي َنا �أَ ْو �أَ ْخ َط�أْ َنا  )...البقرة286/

-1امل�ساهمة يف و�ضع ال�سيا�سات العامة للعمل الدعوي بالديوان.
�-2إبداء الر�أي وامل�شورة يف تقييم العمل الدعوي.
-3تقدمي املقرتحات التي ت�ساهم يف معاجلة امل�شاكل وتعزيز االيجابيات.
-4امل�ساهمة يف اقرتاح �أولويات العمل الدعوي وتن�سيقه.

تن�سيق العمل الإداري

يتم التوا�صل بني املركز والواليات من خالل:
-1الزيارات امليدانية والطواف الإداري.
-2التقارير الدورية.
-3االجتماع اجلامع ملديري اخلطاب بالواليات.
-4تنفيذ مناذج دعوية و�إعالمية بالواليات (خميمات  ،ملتقيات ،دورات ،لقاءات).
-5م�شاركة الواليات يف براجمها الدعوية املتميزة.
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