






الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده                                           وبعد:

ال يخفــى علــى ذي لــب أهميــة الدعــوة إلــى اهلل تعالــى، وفضلهــا، فهــي مهمــة الرســل جميعــًا، وقــد قــام بهــا ســلفنا الصالــح 

امتثــااًل ألمــر ربهــم نث ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓمث واقتــداء بنبيهــم القائــل: )ألن يهــدي اهلل 

بــك رجــًا واحــداً خيــر لــك مــن حمــر النعــم(، وقامــت عليهــا هــذه الدولــة المباركــة منــذ نشــأتها، وهــا نحــن نســاهم بمــا 

نســتطيع فــي مجــال الدعــوة إلــى اهلل تعالــى علــى منهــج الســلف الصالــح، واســتجابة لمــا أســند إلينــا مــن والة أمرنــا وعلمائنــا 

مــن خــال هــذ المكتــب المبــارك.

فبين يديك أخي المبارك:

تقريــراً مختصــراً عــن مــا قــام بــه المكتــب خــال عــام 1437هـــ شــاكرين كل مــن ســاهم معنــا فــي أي مجــال يحقــق أهــداف 

المكتــب فهــم شــركاؤنا فــي الدعــوة إلــى اهلل تعالــى.

نسأل اهلل تعالى أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، وأن نكون عند حسن الظن قوالً وعماًل، وأن يسلك بنا سبيل 
الرشاد، وأن يدلنا ويوفقنا إلى كل عمل فيه صالح لإلسالم والمسلمين.

وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه

الـمـقـــدمــــــــة:

5المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار4 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



لكل من ساهم مع المكتب ماديًا أو معنويًا ونخـص بالشكر كل من:
مـــؤســـســــة

سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

مـــؤســـســــة

آل جــمــيــــح الخيرية

مـــؤســـســــة

أوقاف فهد عبداهلل العويضه الخيرية

مـــؤســـســــة

 محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية

أوقاف فهد فهيد الشكرة
مدرسة تحفيــظ القــرآن الكريم بالهدار

مدرسة متــوسطـــة الهــــدار الجنـوبــــي

الندوة العالمية للشباب اإلسامي مبرة شهداء الحرم المكي الشريف

أصحاب االستقطاع الشهري
التويجري

محاسبون ومراجعون قانونيون

5 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



البرامج الدعوية
7 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



نظم المكتب »إحدى عشرة« محاضرة.

المحاضرات والدروس  

7 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



برنامــج منــوع يخــدم فئــات المجتمــع بجميــع مســتوياته مــن خــال التثقيــف، وغــرس القيــم اإلســامية والتحصيــن، ويهــدف 
المشــروع إلــى »نشــر الوعــي والفقــه الدينــي لجميــع شــرائح المجتمــع«، واســتمر لمــدة  أربعــة أشــهر مــن 7/24 - 1437/12/30هـــ.

لقاء تربوي لطاب المدارس 

)ابتدائي - متوسط - ثانوي( 

يشتمل على برامج منوعة 

)ثقافي - دعوي - رياضي(.

لقاءات تربوية
ملتقـى نسائــي لمـدة يومين 

عبــــارة عــن برامـج منوعــــة 

يشـــارك فـيـهــا المجـتـمـــع 

النسائي بجميع فئاته. 

ملتقى هداية

دروس علمية شرعية وحـفظ 

متـون للناشئـة، يرافقها لقـاء 

إسـبـــوعي منوع يجمـع بين 

التثقيف والترفيه. 

الفقه في الدين
دروس تـأصيلية بعدة لغات في 

العقيدة، وتصحيـح المعتقــدات 

الباطلة ودعوة غير المسلمين 

إلــــــــــــى اإلســــــــــــام.

جئتكم فعلموني
برنامــج يهــدف إلــى تحصيــن الشــباب مــن األفــكار 

الضـالــــة، وبـيـــان مـا يجب عليـهـــم تجاه دينـهـم 

ــال  ــم ورجـ ــم وعلمـائهـ ــم ووالة أمـرهـ ووطـنـهـ

األمــــن، وكيــف نكــون يــداً واحــدة فــي صــف واحــد.

)واعتصموا بحبل اهلل ...(

مشروع »زاد الدعـــوي«

9المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار8 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



صور من مشروع »زاد الدعـــوي«

9 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



مشــروع »ابــن الفطــرة« التربــوي التعليمــي فــي ســنته السادســة، وهــو مــن مشــاريع المكتــب النوعيــه، و يســتهدف المتميزيــن 
ــب  ــمل الجان ــب وتش ــخصية الطال ــن ش ــب م ــدة جوان ــم بع ــع، ويهت ــاء المجتم ــن أبن ــيا م ــلوكيا ودراس ــًا وس ــن خلقي والمتفوقي

)اإليمانـــي - المهــــاري - السلوكـــي االجتماعـــي - المعرفـــي - العقلــي( عــــن طريــق البنـــاء والوقايــة والعــاج.
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درس في تفسير »قصة يوسف«  #ا

عليه السام.
برنامج ترفيهي. #
مسابقة إسبوعية. #
بحث علمي. #

مع
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ة ا

دم
قيـادة التوعيـة االسـاميـــة فــــي  #خ

ثانويـــة الهــدار.
تنفيذ برامج دعوية في مساجـــد  #

األحيــاء في رمضـــان.
المشاركة في إعداد وتوزيع بعض   #

البرامج الدعوية للمكتب
اإلشراف على ملتقيات طاب  #

المرحلة االبتدائية والمتوسطة
المشاركة في مشاريع اإلفطار. #
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ـــــ
ـــــ

لــــ
دورة في »شرح األربعين النووية«. #ا
دورة في »شرح السبع الموبقات«. #
دورة في »فن اإللقاء«. #
دورة في »المهارات الحياتية«. #
دورة »فن التعامل مع اآلخرين«. #
دورة علميـة »شــــرح العقيـــدة  #

الطحاوية«
دورة »مهارات البحث العلمي«. #

حة
راب
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جار

درس حياة القلوب في مواضيع  #الت
»اإلخـــاص - المحبـة - التوكـل 

الرجاء - الحياء«
برنامج صنـاع المجــد »سيـــرة  #

الشيخ/ ابن باز -رحمه اهلل-«.
برنامج مبادرات. #
إستضافة أبوية. #
مسابقة ثقافية. #

ت
ارا

زي
وال

ت 
ا

رح
رحلة إلى مكة المكرمة. #ال

رحلة إلى المنطقة الشرقية. #
رحلة إلى منطقة عسير. #
رحلة إلى مدينة الرياض. #
رحلة إلى مدينة ليلى. #
زيارة »معرض سايتك«. #
زيارة إلى إمام جامع الفحيل  #

»الشيخ/ عمـــر المجادعة«.

ت
فا

ضا
ست

اال

استضافة القارئ/ خليل شاهين. #
استضافة الشيخ/ عبداهلل الفايز. #
استضافة الدكتور/ ماجــد قينان. #
استضافة الداعية/ أبو راشـــــــــــد  #

الشهري
استضافة حلقات وادي الدواسر. #
استضافة دعاة من مكتب الدعوة  #

بالخبر.

مشروع »ابن الفطـــرة«

11المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار10 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



صور من مشروع »ابن الفطـــرة«

11 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



برامــج دعويــة وتربويــة ألبنــاء الحــي خــال »شــهر رمضــان المبارك«مــن خــال المتابعــة المســتمرة فــي 
أداء الصلــوات الخمــس مــع الجماعــة واالنضبــاط داخــل المســجد وتــاوة وحفــظ أجــزاء مــن القــرآن الكريــم  
مــع ســؤال يومــي فــي القــرآن الكريــم وحضــور مجالــس الذكــر وحســن التعامــل واالهتمــام بالتطبيــق 

العملــي لــآداب النبويــة واالبتعــاد عــن الســلوكيات الخاطئــة.

برامـــــج المشـروع:نفـذ المشـروع فـي:

مشروع »المسجد الرمضاني«

جامع آل وحيد. #
مسجد آل قينان. #
مسجد آل هذال. #
مسجد آل جريس. #
مسجد آل مقعد. #
مسجد آل راشد. #

حضور الصلوات الخمس مع جماعة المسجد. #
حضور حلقة تحفيظ القرآن الكريم. #
المشاركة في خدمة المسجد. #
تلخيص فوائد من خطبة الجمعة. #
حضور الدروس اليومية المقامة في المسجد. #
مسابقة “آيات” في القرآن الكريم. #

13المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار12 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



صور من مشروع »المسجد الرمضاني«

13 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



أقام المكتب عدة دورات علمية شرعية وتطويرية وهي كا آلتي:

دورة في »هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم«. #
دورة في شرح »األربعين النووية«. #
دورة في شرح »السبع الموبقات«. #
دورة في »فن اإللقاء«. #
دورة »فن التعامل مع اآلخرين«. #

دورة علمية »شرح العقيدة الطحاوية« #
دورة »مهارات البحث العلمي«. #
دورة »المهارات الحياتية«بالتعاون مع الجمعية الخيرية بالهدار. #
دورة »قوة التطوع«بالتعاون مع الجمعية الخيرية بالهدار. #

الدورات العلمية والتطويرية

15المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار14 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



لقــاء إســبوعي ألبنــاء الحــي يتخللــه )درس تربوي-مسابقات-رياضي-زيارات-اســتضافات( يهــدف إلــى التقويــم المســتمر لســلوك 
كل فــرد فــي الصــاة و التعامــل والنظافــة والمحافظــة علــى ممتلــكات الحــي، بالتعــاون مــع مدرســة متوســطة الهــدار الجنوبــي.

أقــام المكتــب ثــاث ملتقيــات طابيــة للمرحلــة )الثانويــة - والمتوســطة - واالبتدائيــة(، ضمــن مشــروع زاد الدعــوي بالتعــاون 
مــع مــدارس القطــاع، وشــملت علــى برامــج )توعويــة - ثقافيــة -  اجتماعيــة - رياضيــة( .

الملتقيات الطابية

برنامــــج الحـــــــــــــي

15 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



ــوم  ــاب اهلل، ويق ــن كت ــان م ــوم آيت ــرح كل ي ــي، يط ــل االجتماع ــع التواص ــق مواق ــن طري ــم، ع ــرآن الكري ــي الق ــة ف ــابقة يومي مس
ــز. ــدد )30( فائ ــال بع ــن 8000 ري ــر م ــز أكث ــدر الجوائ ــغ مق ــة،  وبل ــن كل آي ــد م ــتنباط الفوائ ــال اس ــن خ ــا م ــة عليه ــارك باإلجاب المش

مسابقة في حفظ »األربعين النووية« تستهدف طاب مجمع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالهدار.

مسابقة حفظ األربعين النووية

المسابقة القرآنيـة الرمضـانيـة

17المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار16 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــة تحفي ــي مدرس ــامية ف ــة اإلس ــة التوعي ــع جماع ــاون م ــة، بالتع ــلم اليومي ــظ أذكار المس ــي حف ــابقة ف مس
ــدار باله

مســابقة فــي كتــاب اهلل -عــز وجــل- تحتــوي علــى ثاثيــن ســؤااًل علــى عــدد أجــزاء القــرآن الكريــم، موجهــة ألســر الطــاب، وتهــدف 
إلــى ربطهــم بكتــاب اهلل وتفســيره، بالتعــاون مــع »جماعــة التوعيــة اإلســامية« فــي مدرســة تحفيــظ القــرآن الكريــم بالهــدار.

مسابقــــة حـفـــظ األذكــــار

المسابقة القرآنية األسرية

17 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



مطوية »التفاؤل«مطوية »من أذكار المسلم«مواقيت الصاة لعام 1438هـ

دعاء السفرروائع العبر »1000 دقيقة شيقة«الذكر الحكيم »مصحف مرتل«

مطبوعات وإصدارات

19المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار18 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



الرسائـل اإللكترونيـة

19 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



البرامج النسائية
21 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



ملتقــى نســائي لمــدة يوميــن يســتهدف الفئــة النســائية ويشــتمل علــى برامــج منوعــة هادفــة مــن بعــد العصــر وحتــى المغــرب 
للفتيــات )طالبــات المرحلــة االبتدائيــة( ومــن المغــرب إلــى الســاعة العاشــرة مســاًء للكبــار بالتعــاون مــع »دار أســماء -رضــي اهلل عنهــا-«.

ملتقــى نســائي منــوع يشــــارك فـيـــه المجـتـمــــع النســائي بجميــع فئاتــه بالتعــاون مــع »جمعيــة بشــرى النســائية باألفــاج«، ويأتــي 
ــوي«. ــروع زاد الدع ــن »مش ــة األول« ضم ملتقى»هداي

مشروع »غراس الرابع«

ملـتـــقى هــدايـــــة األول

21 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



برامج الجاليات
23 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



ــن  ــل الحرمي ــة، فضائ ــيرة النبوي ــرعية، والس ــائل الش ــكام والمس ــة »األح ــع التالي ــمل المواضي ــس، ويش ــبوعي كل خمي درس أس
ــات. ــن البــدع والخراف ــر م ــاة، والتحذي ــي الص ــات ف ــرفين، والمخالف الش

لقــاء بالجاليــات الوافــدة فــي أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك، لمشــاركتهم فرحــة العيــد، وتقديــم هدية العيــد لهم، وبيــان المنهج 
النبــوي ألعياد المســلمين.

الدرس األسبوعي

برنامــج المعايدة

23 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



أقــام قســم الجاليــات عــدة مســابقات منهــا: »مســابقة فــي حفــظ األدعيــة المأثــورة« و »مســابقة فــي العقيــدة« و بعــض 
المســابقات فــي »الــدرس األســبوعي« للجاليــات و مســابقات فــي »مشــاريع األفطــار« خــال شــهر رمضــان المبــارك.

عبارة عن فصل دراسي للجاليات الغير عربية، يتعلمون فيه قراءة القرآن الكريم وتفسيره.

الـمـســـــابقــــــات

الفصـل التعليمـي

25المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار24 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار



مصاحف عربية

347
مصاحف مترجمة

125
كتيبات عربية

330
كتيبات مترجمة

790
مطويات عربية

345
مطويات مترجمة

305
أشرطة عربية

310
أشرطة مترجمة

355
حقائب عربية

95
حقائب مترجمة

105
الهدايا

216
جوائز نقدية

2300

الدخول في اإلسام

1
الدرس التعليمي

154
الدرس األسبوعي

30
ترجمة المحاضرات

5
الكلمات

44
الزيارات واللقاءات

237
جلسات فردية

657
رحلة عمرة

1
برامج المعايدة

1
المسابقات

3
الرسائل اإللكترونية

2115
وجبات غذائية

29

الـتـــوزيـــع العـــام

إحصائيات برامج الجاليات

25 المكـتـــــب التعـاونــــي للدعــــوة واإلرشــــاد وتوعـيــــة الجـالـيــــات في الهــــدار







تصميم: اللجنة اإلعالمية


