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االفـتتـــاحـــيـــــــة

احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ، وعلمنا احلكمة والقرآن ، والصالة والسالم 
على خامت النبيني واملرسلني حممد بن عبداهلل وعلى آله وصحبه الربرة الكرام 

أما بعد : 

الدعوة إىل اهلل تعاىل أمر بها يف القرآن الكريم بقوله تعاىل ]اْدُع إَِل َسبِيِل 
)125: النحل  )سورة  َأْحَسُن[  ِهَي  تِي  بِالَّ ْم  َوَجاِدْلُ َسَنِة  اْلَ َواْلَْوِعَظِة  بِاْلِْكَمِة  َربَِّك 
وهي مهمة األنبياء والرسل ، ومحلها من بعدهم أهل الفضل واإلصالح ، فهي 
قائمة إىل قيام الساعة ، ال يضرها تثبيط املثبطني وال ُشبه املغرضني ، وهي من 
ِ َوَعِمَل  أفضل األعمال وأجلها ، قال تعاىل ]َوَمْن َأْحَسُن َقْولاً ِمَّْن َدَعا إَِل اللَّ
ا َوَقاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُْسِلِمنَي [ )سورة فصلت :33( ، وقد قامت هذه البالد مهبط  َصاِلاً
الوحي ومنبع الرسالة ومهوى أفئدة املسلمني يف كل مكان على هذا املنهج 
وقام جبزء من ذلك املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ، 

فهي تؤدي واجبًا عظيمًا نسأل اهلل أن يعني على ذلك .

أخي الكريم : 
الدعوية  الربامج  أهم  لعام 1433هـ متضمنًا  السنوي  التقرير  يديك  بني  نضع 
يف  يبارك  أن  القدير  العلي  اهلل  من  راجني   ، العام  خالل  املكتب  نفذها  اليت 

اجلهود وينفع بها وجيزي كل من ساهم فيها خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة .

ونرحب باالقرتاحات واملالحظات واألفكار الدعوية اهلادفة حول كل مامن 
الدعوي على منهج موافق  العمل  املرجوة ورفع مستوى  شأنه حتقيق األهداف 

للكتاب والسنة . 

وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه

وصلى اهلل على نبينا وآله وصحبه أمجعني
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رقم اهلاتف والفاكس: 01/6831625
واجلوال رقم: 0557761785

خطاب  يف  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشئون  وزير  معالي  موافقة  على  بناء  املكتب  أسس 
معاليه ذي الرقم 2/19/594س بتاريخ 1422/5/9هـ .

يقع املكتب يف مدينة اهلدار التابعة حملافظة األفالج يف منطقة الرياض

احملافظة على الفطرة ، بدعوة الناس إىل العقيدة اإلسالمية الصحيحة ومفهومها ومحايتها . �  
إحياء السنة ونشرها وإماتة البدعة والتحذير منها ، وربط الناس مبنهج السلف الصاحل . �  

تأصيل معنى الوالء والرباء الشرعيني وإحيــاء روح اإلعتزاز لـدى املسلمني باإلسالم وتقويـة صلتهم   �  
بالتاريخ واحلضارة اإلسالمية .

نشر العلم النافع وتبصري املسلمني بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا. �  
دعوة غري املسلمني للدخول يف اإلسالم وتعريفهم به وبيان حماسنه هلــم وتصحيح املفاهيم املغلوطة  �  

عنه0
رعاية من يدخلون يف اإلسالم وتعليمهم أصولــه واإلعتناء بهم والتواصل معهم وتعريفهم باملراكز  �  

واملؤسسات اإلسالمية يف الداخل واخلارج.
التعاون مع اجلهات احلكومية و املؤسسات اخلريية يف اجملاالت الدعوية. �  

حتقيق الطاعة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم وألولي األمر. �  
تعميق روابط األخوة مع املسلمني اجلدد، وتأهيلهم لنشر الدعوة يف بالدهم. �  

إعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة. �  

معلومات عن المكتب :

مـن أهــــداف المـكــتـب :

معلومات عن المكتب

ص .ب 328        الرمز الربيدي 11912
 MTH1422@hotmail.com: الربيد اإللكرتوني

حسابات املكتب البنكية :
 العام ) 14260801010126000 (       |       الزكاة ) 142608010300449 ( لدى مصرف الراجحي .

نطاق عمل املكتب :
اهلدار – قرية الفحيل – اهلمجة – الطويرف – أبو طلحة – القويز – الشجري .

حساب تويرت :
@MTA1422



4

شكـــر وتقــديــر

حمافظ حمافظة األفالج األستاذ / زيد بن حممد آل حسني تسلم املكتب شهادة شكر وتقدير من : 
ومدير الرتبية والتعليم مبحافظة األفالج األستاذ/ حممد بن مبارك الزايد

وذلك للجهود املتبادلة بني املكتب وإدارة الرتبية والتعليم يف املشاركة يف 
بعض املناشط الدعوية .
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هي عبارة عن ست دورات علمية شرعية سنوية كل دورة مخس مستويات يف كل شهر مخسة أيام ينتقل فيها 
املشارك عند استمراره واجتيازه من مستوى آلخر.

اهلدف العام للدورة : إعداد جمموعة من الشباب ليكونوا طلبة علم يف املستقبل إن شاء اهلل تعاىل. �  
مدة الدورة : ست سنوات. �  

( من طالب املرحلة املتوسطة.  عدد املشاركني : )30 �
املكان : قاعة املكتب . �  

الوقت : بعد صالة العصر مباشرة. �  
هـ يف كتاب التوحيد للناشئة.  بدأت الدورة األوىل يف عام 1430 �

إهداء حقيبة للمشارك حتوي مستلزمات الدورة . �  
تأمني النقل ذهابا وإيابا. �  

زيارات للعلماء وطلبة العلم . �  
تأمني بعض املشروبات وقت الدورة. �  

رحالت ترفيهية للمشاركني . �  
زيارات لبعض أولياء األمور. �  
لقاءات تربوية يف املدارس. �  

منح املشاركني شهادات حضور واجتياز. �  
تكريم املشاركني وأولياء أمور املتفوقني يف حفل ختامي يف نهاية الدورة . �  

مميــــزات المشــاركـيـن

مشروع دورة الناشئين العلمية

من أهم برامج المكتب

برعاية
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مشــروع ابـــن الفـــطـــــــرة

قال صلى اهلل عليه وسلم :
َساِنِه(  )البخاري 1358( َجِّ َراِنِه، َأْو يمُ )َما ِمْن َمْولمُوٍد ِإلاَّ يمُوَلدمُ َعَلى الِفْطَرِة، َفَأَبَواهمُ يمَُهوَِّداِنِه َأْو يمَُنصِّ

 – السوية ويشمل اجلانب:)اإلمياني  الفطرة  أبنائنا وحتصينهم وتنشئتهم على  الوقوف مع اجملتمع للحفاظ على 
املعريف – املهاري – السلوكي – االجتماعي – العقلي (عن طريق البناء والوقاية والعالج .

طالب الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية . �  
 عدد املشاركني يف املشروع ) 30 � ( طالبًا .

تأمني حقيبة الربنامج .     �  
برامج ترفيهية وثقافية ومسابقات .   �  

تأمني املشروبات واملأكوالت .  �  

نقل الطالب من سكنهم إىل مقر املكتب ذهابًا وإيابًا. �  
تنظيم بعض الزيارات املناسبة اهلادفة .  �  

جوائز تشجيعية للمتميزين . �  

مدرسة حتفيظ القرآن باهلدار

املـــكـــــــــــــــــــــــــــــانالــوقــتاملنفـــــذالـربنامــجالـيـــوم

مسجــــــــد الفـــــــــــــالحبعد العصرمجعية حتفيظ القرآنحلقةيـــومـــيـــــًا

مـقــــــــــر املـكـتـببعد العصراملكتب التعاونيحفظ أحاديث ومتونالـثـالثــــــــاء

بعد العصراملكتب التعاونيمـلـتـقــــى شــهــــــــــــــــــري

الهـــدف مــــن المشـــروع

المـسـتـهـــدفـــــون

مميــزات المشـــاركيـــن

جـــــــــدول المــشـــــــــروع

من أهم برامج المكتب
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مـشــــــــــــــــــــروع الـــمـــــودة

من أهم برامج المكتب

الهـــدف مــــن المشـــروع

حتقيق الطاعة هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وألولي األمر. �  
تفعيل واستثمار طاقات الطالب . �  

كشف املواهب وصقلهاورعايتها لالستفادة منها . �  
تنمية اجلوانب اإلميانية للوصول إىل املراقبة الذاتية . �  
حتصني الشباب من الوقوع يف فنت الشهوات والشبهات . �  

خدمة اجملتمع والوطن . �  
فـكـــــرة المشـــــروع

املدرسة  املدرسة إىل جمموعات كل جمموعة )10( طالب يشرف على كل جمموعة أحد معلمي  توزيع الطالب 
وتتوىل كل جمموعة إعداد وتنفيذ براجمها حتت إشراف جلنة املشروع .

: فصل دراسي كامل .  املــدة  �

النشاطالدرجة

اختيار مقاطع دعوية ونسخها يف فالش100

برامج داخل املدرسة100

برامج خارج املدرسة100

زيارات واستضافات100

خدمة اجملتمع100

النشاطالدرجة

التعامل داخل املدرسة وخارجها100

املظهر100

ابتكار100

إقامة امللتقى100

عالقة اجملموعة باجملموعات األخرى100

الجـــــوائـــــز

اجلائزةاجملموعة

)500 ريال( لكل عضو يف اجملموعة مع رحلة خارج احملافظةاجملموعة األوىل

رحلة عمرةاجملموعة الثانية

)100 ريال( لكل عضو يف اجملموعةاجملموعة الثالثة

)50 ريال( لكل عضو يف اجملموعةاجملموعة الرابعة

)50 ريال( لكل عضو يف اجملموعةاجملموعة اخلامسة

يشرتك أفضل مخسة متفاعلني يف املشروع من غري اجملموعة الفائزة يف الرحلة

بالتعاون مع

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد 
وتوعية الجاليات في الهدار
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من أهم برامج المكتب
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12 عام من اإلنجازات

المحاضرات والندوات

126

البــــرامــــــج الـدعـــــويــــــة

الــــــتـــــــــــــــوزيـــــــــــــــــــع

مـــســــــــــــابـــقــــــــات

58
دورات شــرعــيـــــة

7
جــلـــســـــــــــــات

1371

دروس وكـلــمــات

1297
بـرامــج مـوسميـة

41
لقاءات دعــويـــة

415
زيارة غير المسلمين

352

رحــــــــــــــالت عــمــرة

20
زيارات وجوالت

562
ملتقيات طـــالبيــة

15
الدخول في اإلسالم

14

مصاحف عربيــــة

2942
كتيبات مترجمــة

6362
حقائب عربيــة

191
أشرطــة مترجمــة

741

مصاحف مترجمــة

773
مطويات عربيــة

2489
حقائب مترجمــة

635
هــــدايـــــــــــــــا

809

كتيبات عربيــة

4262
مطويات مترجمــة

1105
أشرطــة عربيــة

5899
وجبـات غذائيــة

91
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مقـر قـســم اجلـالـيـاتالـصـــالـــة الــــدعــــويــــة
التكلفة املتبقية : � 

) 75,000 ريال ( مخسة وسبعون ألف ريال
تكلفة التجهيز : � 

) 44,500 ريال ( أربعة وأربعون ألف ومخسمائة ريال

مــشـــــروع الـــمـــــــودةكــــفــــالــــــة داعــــيـــــــة

التكلفة  : � 
) 24,000 ريال (أربعة وعشرون ألف ريال

ميزانية املشروع : � 
) 23,800 ريال ( ثالثة وعشرين ألف وثـمان مئة ريال

مــركــز الوالـدين الـدعـــوي

مبنى إستثماري يعود ريعه ملناشط املكتب الدعوية , املوقع خمطط رقم ) 552( املساحة) 1250م ( شارع الصناعية
التكلفة التقديرية / ) 1,200,000 �  مليون ومائتا ألف ريال (

املتوفر / ) 400,000 �  أربعمائة ألف ريال (
املتبقى / ) 800,000 � ثـمامنائة ألف ريال ( 

حساب األوقاف رقم / ) 142608010300449 � ( مصرف الراجحي

مشاريع دعوية تحتاج لدعم



11

التـقــرير الـمـــالـــي
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عمل دائم صاحل يسجـل فـي حسناتك شهريــًا

يف احلديث: )أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل(
بادر باالشرتاك لك وملن حتب وذلك:

زيارة املكتب وتعبئة النموذج. �  
زيارة فرع مصرف الراجحي. �  

مـصــــــــرف 142608010126000
الراجحــي

أخي المسلم أختي المسلمة!
                                            اجعل من الحساب ليوم الحساب

المكتـــب يثـمــن وقـفـــة المستقطعيـن فهــــم شركــــاء 
فـــي الدعــوة ويأمـل أن ينضـم إلـــى الركــب الباقين

 سـاهـم ولـو بالقليل يـدوم لك ثـواب فضيل 
من الرب الجليل

تصميم اللجنة اإلعالمية


