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التقرير السنوي
لعام 1433 هـ

وزارة الشؤون اإلسالميـة واألوقاف والدعوة واإلرشاد
الريــــــاض الوزارة فـــــــــي منــــــطـــقـــــــة  فــــرع 
المكـتـــب التعــاونــــي للــدعـــوة واإلرشـاد
وتوعــيــــة الجالـيــات فــي شمــال الريــاض

رقم التسجيل 101/20
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

أهم واجبات المسلم تجاه دينه    
عقيدته  لنشر  يجتهد  أن  دينه  تجاه  المسلم  واجبات  أهم  من 

أهالي  على  الواجب  هذا  ويتأكد  النيرة.  وتعاليمه  الصحيحة 
ومقرًا  لوحيه  مهبطًا  اهلل  اختارها  التي  المباركة  البالد  هذه 

اهلل  منَّ  ثم  واإلصالح.  الخير  لدعوة  ومنطلقًا  رساالته  آلخر 
والرخاء،  واألمن  العزة  بنعمة  اإلسالم  نعمة  بعد  عليها 
وغير  المسلمة  الجاليات  من  كثيرة  أفواج  إليها  فتوافدت 
المسلمة بحثًا عن أسباب الرزق. وقد أثبتت التجارب أن جو 
هذه  في  السائد  اإلسالم  شعائر  وأداء  والعبادة  الصالح 
البالد قد ترك في نفوسهم أثرًا عميقاً وقربهم إلى قبول 
دعوة الحق وتفهمها كثيرًا. فوجب علينا أن نبذل قصارى 

وتعليم  اهلل،  دين  إلى  الوافدين  هؤالء  دعوة  في  جهودنا 
المسلمين  غير  وتعريف  دينهم،  أمور  منهم  المسلمين 

يغفلوا  لم  الديار  هذه  في  المسلمين  أن  والواقع  باإلسالم. 
عن إدراك هذه األهمية، ولم يهملوا هذا الواجب. وكان هذا 

المكتب أحد منابر الدعوة التي أقاموها.
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من نحن  
في  الجاليات  وتوعية  واإلرشاد  للدعوة  التعاوني  المكتب 
شمال الرياض، هو مؤسسة خيرية تعمل في مجال الدعوة 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  إشراف  تحت  تعالى  اهلل  إلى 
تم  الرياض،  منطقة  في  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف 
الوزارة  في  رسميًا  تسجيله  وتم  1413هـ،  عام  في  افتتاحه 
الرياض  شمال  منطقة  على  المكتب  ويشرف   101/20 برقم 

وفق الحدود التالية:

 - من الشمال مطار الملك خالد.
 - من الجنوب طريق خريص.
 - من الشرق الدائري الشرقي.

 - من الغرب طريق األمير تركي  بن عبد العزيز )األول(.

عدد األحياء التي يشرف عليها المكتب أكثر من )33( حيًا .
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رؤيتــــنا
والجاليات  عامة  المسلمين  لدى  القويم  اإلسالم  تثبيت 

الوافدة خاصة وتأهيلهم لنشر اإلسالم في بلدانهم .

رسالتـنا
نسعى لدعوة المسلمين وغير المسلمين إلى العلم النافع  

تخاطب  التي  والبرامج  األنشطة  طريق  عن  القويم  الدين  و 
كل فئة بما يناسبها وفق خطط تعد سنويًا ويتم اعتمادها 

من مجلس إدارة المكتب.
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أهدافنا

اإلســالمية  العــقيدة  إلــى  النــاس  بدعــوة  الفطرة  علــى  المحافظــة   .1
الصــحيــحة ومفهومها وحمايتها.

2. تحقيق الطاعة هلل ورسوله )صلى اهلل عليه وسلم( ولولي األمر.
3. إحياء السنة ونشرها، وإماتة البدعة والتحذير منها، وربط الناس 

بمنهج السلف الصالح.
االعتزاز  روح  وإحياء  الشرعيين  والبراء  الوالء  معنى  تأصيل   .4
بالتاريخ والحضارة  باإلسالم وتقوية صلتهم  المسلمين  لدى 

اإلسالمية.
دينهم،  بأمور  المسلمين  وتبصير  النافع  العلم  نشر   .5

عقيدة وعبادة، معاملة وأخالقًا.
6. دعوة غير المسلمين للدخول في اإلسالم وتعريفهم 
المغلوطة  المفاهيم  وتصحيح  لهم  محاسنه  وبيان  به، 

عنه.
7. رعاية من يدخلون في اإلسالم وتعليمهم أصوله 
واالعتناء بهم والتواصل معهم وتعريفهم بالمراكز 

والمؤسسات اإلسالمية في الداخل والخارج.
لنشر  وتأهيلهم  الجدد  المسلمين  مع  األخوة  روابط  تعميق   .8

الدعوة في بالدهم.
بالحكمة  الدعوة  تبليغ  على  القادرين  الدعاة  وتأهيل  إعداد   .9

والموعظة الحسنة.
10. توعية األسر باألسلوب الشرعي في التعامل مع العاملين لديهم.
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المـكــــــتب

7

مشاريع وبرامج 
المـكــــــتب



المسلمون الجدد
المنصرم  العام  خالل  اإلسالم  يعتنقون  شخصـًا   )1168(
لهدايتهم  المكتب  وتعالى  سبحانه  اهلل  وفق  أن  بعد 

وإرشادهم الى دينه الحنيف.
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متابعة المسلم
يقوم قسم متابعة المسلم الجديد على تأهيله للعبادات 

له،  التأهيلية  الدروس  بتقديم  وذلك  الطاعات  وفعل 
وكذلك استخراج وثيقة إشهار إسالمه كما يقوم القسم 
صعوبات  من  يواجهه  قد  ما  تذليل  على  بالمساعدة 
المختلفة  األنشطة  بتقديم  ورعايته  المستطاع  قدر 
الدعوية  والرحالت  التطويرية  والدورات  كالمسابقات 

الترفيهية والزيارات والمراسالت .

999



ملتقى الجاليات
لقاء دعوي ترفيهي يقوم على استهداف المسلم الجديد 
وغير المسلم بهدف تقوية أواصر التآلف والتعليم ودعوة 
وقد  مباشرة  غير  بصورة  تعالى  اهلل  لدين  المسلمين  غير 
وأثمرت  شخص   )830( حضرها  ملتقى   )14( المكتب  أقام 

بإسالم العديد منهم .
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تفطير الصائمين
ُيقام برنامج التفطير بشكل سنوي بهدف تخفيف األعباء 
للجاليات،  الروحية  والتغذية  المستهدفة،  الجاليات  على 
تم  صائم،   )30000( من  أكثر  البرنامج  هذا  من  استفاد  وقد 

خاللها إلقاء العديد من المحاضرات والكلمات .
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الجوال الدعوي
برنامج للتواصل مع المسلمين الجدد وغير المسلمين، عن 

طريق الجوال، وقد بلغ عدد الرسائل واالتصاالت الدعوية 
والتوعوية )5622( رسالة واتصال.
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الجوال الدعوي
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الدروس والمحاضرات والكلمات 
الجنسيات  بجميع  المجتمع  شرائح  جميع  يستقطب  تعليمي  منشط 

لتفقيههم وتوعيتهم وتذكيرهم باهلل وحثهم على فعل الطاعات، 
وقد نفذ المكتب )1546( ما بين محاضرة ودرس وكلمة داخـل المكتب 

وخارجه.

الدورات التدريبية
ُتقدم هذه الدورات للمهتمين بالجانب الدعوي من الجنسين، 

حيث أقيمت )10 ( دورات تأهيلية داخل المكتب .

الظرف الرمضاني
تخص  دعوية  ومطبوعات  اسطوانات  يحوي  مغلف 
المكتب، وقد تم توزيع )11.500( مغلف خالل شهر رمضان 

المبارك.

خير جليس
من  مختارة  عناوين  تحوي  كتب  حامالت  توزيع  مشروع 

اإلسالمي  والفكر  باألدب  تهتم  والتي  القيمة  الكتب 
الحامالت  هذه  بنشر  المكتب  قام  وقد  والتطوير،  والمهارات 

وكذلك  الطبي  سعود  الملك  مجمع  شملت  موقعًا   )28( على 
المستشفى الجامعي.

هديٌة لِك
الفتاة،  تهم  ومسموعة  مطبوعة  دعوية  مواد  يحوي  مغلف  عن  عبارة 

مع  بالتعاون  العامة  والمحافل  األسواق  في  مغلف   )5000( توزيع  تم  وقد 
هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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   هدية العيد 

في  العيد  هدية  المبارك  الفطر  عيد  خالل  المكتب  وزع 
)5500( عددها  بلغ  وقد  والجوامع  والمهرجانات  المحافل 

هدية .
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المطبوعات الدعوية
بلغ عدد ما وزع من المواد الدعوية المسموعة والمقروءة 
للجاليات المسلمة وغير المسلمة بهدف  التعليم والدعوة 

أكثر من )117.615 ( مادة.
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المطبوعات الدعوية
بلغ عدد ما وزع من المواد الدعوية المسموعة والمقروءة 
للجاليات المسلمة وغير المسلمة بهدف  التعليم والدعوة 

أكثر من )117.615 ( مادة.
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  مراكز المكتب اإلعالمية 

متفرقة  مواقع   )9( في  للمكتب  اإلعالمية  المراكز  تنتشر 
والمراكز  األسواق  داخل  الرياض،  العاصمة  أنحاء  في 
المكتب وطرق  التعريف بمناشط  التجارية، والهدف منها 

الدعم والتواصل .

1616

  مراكز المكتب اإلعالمية 

متفرقة  مواقع   )9( في  للمكتب  اإلعالمية  المراكز  تنتشر 
والمراكز  األسواق  داخل  الرياض،  العاصمة  أنحاء  في 
المكتب وطرق  التعريف بمناشط  التجارية، والهدف منها 

الدعم والتواصل .

16



المعارض الخارجية
شارك المكتب في عدد من المعارض والملتقيات العامة، 
المكتب  لبرامج  والتسويقي  التعريفي  العرض  بهدف 

وأنشطته، وقد بلغ عددها )4( معارض.

1717

المعارض الخارجية
شارك المكتب في عدد من المعارض والملتقيات العامة، 
المكتب  لبرامج  والتسويقي  التعريفي  العرض  بهدف 

وأنشطته، وقد بلغ عددها )4( معارض.
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حمالت الحج والعمرة
الجدد  المسلمين  بمساعدة  والعمرة  الحج  برنامج  يقوم 
الحج  مناسك  أداء  على  الجنسيات  مختلف  من  وغيرهم 
والعمرة، وقد تم بفضل من اهلل تعالى تسيير )29( حملة 
حج  حملة  وتسيير  شخصًا،   )1423 منها)  استفاد  عمرة 

استفاد منها ) 200 ( حاج.

1818

حمالت الحج والعمرة
الجدد  المسلمين  بمساعدة  والعمرة  الحج  برنامج  يقوم 
الحج  مناسك  أداء  على  الجنسيات  مختلف  من  وغيرهم 
والعمرة، وقد تم بفضل من اهلل تعالى تسيير )29( حملة 
حج  حملة  وتسيير  شخصًا،   )1423 منها)  استفاد  عمرة 

استفاد منها ) 200 ( حاج.

18



الوقف الدعوي
الواقع  الدعوي  الوقف  بناء  من  االنتهاء  اهلل  بفضل  تم 
في مخرج 5 - حي المصيف - شارع األمير عبد المحسن 
، المكون من ثالثة طوابق يحتوي على )13( شقة  الجلوي 
الوقف  مشروع  إقامة  على  العمل  اآلن  ويجري  سكنية، 

الدعوي الثاني. 

1919

الوقف الدعوي
الواقع  الدعوي  الوقف  بناء  من  االنتهاء  اهلل  بفضل  تم 
في مخرج 5 - حي المصيف - شارع األمير عبد المحسن 
، المكون من ثالثة طوابق يحتوي على )13( شقة  الجلوي 
الوقف  مشروع  إقامة  على  العمل  اآلن  ويجري  سكنية، 

الدعوي الثاني. 

19



  المشاغل النسائية 

يقوم القسم النسائي بالمكتب ، بزيارة المشاغل النسائية 
وقد  المكتب،  ببرامج  والتعريف  لإلسالم  الدعوة  بغرض 
غير  العامالت  من  العديد  إسالم  عن  الزيارات  هذه  أثمرت 
وإقبالهن  المشاغل  ربات  واستحسان  وقبول  المسلمات، 
بالمكتب بعمل  النسائي  القسم  الدعوة، حيث قام  على 

)1500( زيارة استفاد منها )962( عاملة .

2020

  المشاغل النسائية 

يقوم القسم النسائي بالمكتب ، بزيارة المشاغل النسائية 
وقد  المكتب،  ببرامج  والتعريف  لإلسالم  الدعوة  بغرض 
غير  العامالت  من  العديد  إسالم  عن  الزيارات  هذه  أثمرت 
وإقبالهن  المشاغل  ربات  واستحسان  وقبول  المسلمات، 
بالمكتب بعمل  النسائي  القسم  الدعوة، حيث قام  على 

)1500( زيارة استفاد منها )962( عاملة .
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المسابقات النسائية السنوية
الجدد  للمسلمات  مسابقات   )4( بعمل  القسم  قام 
المسابقة  وكذلك  النووية  واألربعين  الكريم  القرآن  في 

الثقافية الرابعة بثمان لغات .

2121

المسابقات النسائية السنوية
الجدد  للمسلمات  مسابقات   )4( بعمل  القسم  قام 
المسابقة  وكذلك  النووية  واألربعين  الكريم  القرآن  في 

الثقافية الرابعة بثمان لغات .
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الحفل السنوي النسوي
البرامج  في  الدارسات  بتكريم  النسائي  القسم  يقوم 
في  الفائزات  وكذلك  القسم،  يقيمها  التي  التعليمية 

مسابقة القرآن الكريم، والمسلمات الجدد كل عام . 

2222

الحفل السنوي النسوي
البرامج  في  الدارسات  بتكريم  النسائي  القسم  يقوم 
في  الفائزات  وكذلك  القسم،  يقيمها  التي  التعليمية 

مسابقة القرآن الكريم، والمسلمات الجدد كل عام . 

22
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 التقرير المالي للمكتب
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 التقرير المالي للمكتب



 تم بحمد اهلل
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 تم بحمد اهلل
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المكــتــب التعـــاوني للدعــــــوة واإلرشــــــاد
وتوعــــيــة الجـــــاليات فـي شـمـــــال الـريــاض
هاتف : 014705222-014704466 فاكس : 014705094
الرياض  11652 البريدي  الرمز   87913 ص.ب 
w w w . h a q w e b . c o m
i n f o @ h a q w e b . c o m
حســــابــات المــكـــتـب بمصـــرف الـراجـحــي
 S A 1 6 8 0 0 0 0 3 4 4 6 0 8 0 1 0 0 6 6 6 6 5 : م لعــا ا
   S A 5 1 8 0 0 0 0 3 4 4 6 0 8 0 1 0 0 6 5 5 5 0 : ة كـا لـز ا
 S A 1 7 8 0 0 0 0 4 4 6 6 0 8 0 1 0 0 0 9 5 5 5 : قف لو ا
حـســـــابـــات الـمـكـــــتــب   بـبــنـــك الــــبــــالد
S A 2 9 1 5 0 0 0 9 9 9 1 1 3 4 4 3 1 9 0 0 0 8 : م لعــا ا
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وتوعــــيــة الجـــــاليات فـي شـمـــــال الـريــاض
هاتف : 014705222-014704466 فاكس : 014705094
الرياض  11652 البريدي  الرمز   87913 ص.ب 
w w w . h a q w e b . c o m
i n f o @ h a q w e b . c o m
حســــابــات المــكـــتـب بمصـــرف الـراجـحــي
 S A 1 6 8 0 0 0 0 3 4 4 6 0 8 0 1 0 0 6 6 6 6 5 : م لعــا ا
   S A 5 1 8 0 0 0 0 3 4 4 6 0 8 0 1 0 0 6 5 5 5 0 : ة كـا لـز ا
 S A 1 7 8 0 0 0 0 4 4 6 6 0 8 0 1 0 0 0 9 5 5 5 : قف لو ا
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