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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

3



   مؤسسـة خيريـة تعنـى بالدعـوة واإلرشـاد غيـر ربحيـة فـي محافظـة 
والدعـوة  اإلسـامية  الشـؤون  وزارة  مـن  فنـي  بإشـراف   ، الخفجـي 
والتنميـة  البشـرية  المـوارد  وزارة  مـن  تنظيمـي  وإشـراف  واإلرشـاد، 
االجتماعيـة. افتتحـت عام 1414هـ، وُسـّجلت رسـمياً في وزارة الشـؤون 
البشـرية  المـوارد  وزارة  فـي  ُسـّجلت  كمـا   ،  507/6 برقـم  اإلسـامية 

1441/06/29هــ. وتاريـخ   3417 برقـم  االجتماعيـة  والتنميـة 
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السام عليكم ورحمة هللا وبركاته

الحمـد للـه والصـاة والسـام علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين سـيدنا محمـد وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمعيـن وبعـد...

الجاليـات  وتوعيـة  واإلرشـاد  الدعـوة  جمعيـة  تبذلـه  الـذي  الـدؤوب  السـعي  ظـل  فـي 

بالخفجـي مـن أجـل تحسـين وتطوير األداء، من خـال العمل على تنفيـذ المهام الموكلة 

إليهـا، وإنجـاز البرامـج والمشـاريع علـى أعلـى مسـتويات اإلتقـان، مما سـاهم فـي تحقيق 

العديـد مـن المنجـزات والنجاحـات التـي تفخـر وتعتـز بهـا الجمعيـة.

عليـه فإنـه يطيـب لنـا فـي جمعيـة الدعـوة واإلرشـاد وتوعيـة الجاليـات بالخفجـي أن نضع 

بيـن أيديكـم التقريـر السـنوي الذي تم فيـه توثيق أهم المناشـط والفعاليـات التي أنجزتها 

الجمعيـة خال العـام  ۲۰۲۱م.

وهللا الموفق

المقدمة ..
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الريادة في العمل الدعوي المتميز والمستدام.

اإلخاص – القيادة – النزاهة – المسؤولية – التميز – التكامل

الدعـوة إلـى هللا ونشـر رسـالة اإلسـام بالحكمة والموعظة الحسـنة 
التقنيـة  والوسـائل  اإلداريـة  النظـم  بأفضـل  المجتمـع  فئـات  لكافـة 

والكـوادر البشـرية المؤهلـة.

الرؤية 

القيم 

الرسالة 
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تعليم المسلمين أصول دينهم وتعميق روابط األخوة فيما بينهم .. 1
الدعوة المتخصصة للفئات االجتماعية.. 2

االهتمام الدعوي بالجاليات والتواصل معهم.. 3
المحافظة على الفطرة بدعوة الناس إلى العقيدة اإلسامية الصحيحة وحمايتها.. 4
العمل على تحقيق الطاعة لله، والطاعة لرسوله صلى هللا عليه وسلم وألولي األمر.. 5
العمل على مكافحة االنحراف الفكري وبيان آثاره وأضراره.. 6
العناية بالسنة النبوية الصحيحة وعلومها.. 7
حماية المجتمع من الغلو والتطرف واألفراط والتفريط.. 	
احياء السنة ونشرها والتحذير من البدعة واماتتها وربط الناس بمنهج السلف الصالح.. 9
نشر العلم النافع وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدًة وعبادًة ومعاملًة واخاقاً.. 10
الصحيـح.. 11 المنهـج  وفـق  المسـلمين  لـدى  الّشـرعيين  والبـراء  الـوالء  معنـى   تأصيـل 

دعوة غير المسلمين للدخول في اإلسام وتعريفهم به وبيان محاسنه لهم.
استخدام التقنية الحديثة في الدعوة الى هللا تعالى ونشر العلم الشرعي.. 12

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن اإلسام ورد الشبهات المثارة عليه.. 13

أهدافنا
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برامج
وأنشطة
الجمعية
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قسم الجاليات

الدروس العلمية والمحاضرات مسلم جديد
والكلمات الدعوية

توزيع الكتب 
والمصاحف المترجمة

606

1338
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المتابعات الهاتفية

ترجمة خطب الجمعة

عدد المستفيدون

الدعوة اإللكترونية 
عن ُبعد

83

37573316

569
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قسم الدعوة واإلرشاد

هـو مشـروع تعليمـي وتوجيهـي وتربـوي يهـدف إلـى تعليـم وتأهيـل طـاب العلـم الشـرعي 
وتثقيـف عامـة النـاس، ويقـوم بتنفيـذه مجموعـة مـن المختصيـن الشـرعيين. 

أهدافة :
تحقيـق البنـاء العلمـي لطاب العلم مـن خال الدورات والـدروس العلمية المنهجية . 1

فـي العقيدة والفقـه وعلوم اآللة.
إقامـة دورات ودروس علميـة بإشـراف نخبـة أكاديميـة لتأهيـل طـاب العلم وصقل . 2

الملكـة الفقهيـة لديهم.
محاضرات وكلمات توجيهية عامة.. 3
 تعزيـز األمـن الفكـري لـدى أفـراد المجتمع مـن خال إقامـة محاضرات وكلمـات وندوات . 4

يقيمهـا متخصصـون فـي هـذا المجال ، لرفع مسـتوى الوعـي بين أفـراد المجتمع .

إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تهدف لتعزيز األمن الفكري ألفراد المجتمع .. 5

عدد المستفيدون 19,629 شخص
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محاضرة 
13

دورات 
علمية

3

دروس
8

13



الدعوة اإللكترونية 
عن ُبعد

تغريدات  

سلسلة مقاطع 
فيديو دعوية 

كلمات 
توعوية

1533

535
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الفرص التطوعية بالجمعية

مجمــــــوع
الساعات
التطوعية

توثيـق 	  للمتطوعيـن  المنصـة  تقدمهـا  التـي  المميـزات 
السـاعات التطوعية للمتطوعين وإصدار شـهادات تطوع 

المنجـزة.  التطوعيـة  بالفـرص  سـجل  و 

هنـاك سـهولة فـي البحـث عـن الفـرص التطوعيـة وإيجـاد 	 
الفـرص المناسـبة لاهتمامـات والخبـرات والتخصص، كما 
تتيـح المجـال لألبـداع بطـرح األفـكار والمبـادرات اإلبداعيـة 

ألبنـاء و بنـات المجتمـع.

عدد الفرص 
التطوعية

عدد
المتطوعين

9

ساعة تطوعية
116450
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بدعمكم يستمر العطاء ..

S A 3 8 8 0 0 0 0 1 8 7 6 0 8 0 1 0 0 6 9 1 7 2

S A 3 7 8 0 0 0 0 1 8 7 6 0 8 0 1 0 0 7 4 7 1 9

S A 1 9 1 5 0 0 0 9 9 9 1 1 5 8 9 3 2 9 0 0 0 5

          المحمدية ، شارع الملك عبدالعزيز ، بجوار األحوال المدنية

j-kfj@hotmail.com                 jaleytkfj                       0559346925
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