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م سم الله الرحمن الرحي  ب 
 



 الجهات اإلشرافية

 الرؤية 

 الرسالة 

 م0202التقرير السنوي   



 المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ..   أما بعد: 

م بالعديد من الفعاليات والبربمامب   0202 فقد قامت جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة خالل عام  
 الدعوية النوعية التي كان لها األثم الرالغ في استفادة المجتمع وأفماده منها. 

ومن أبمز الرمام  والفعاليات الدعوية التي نفذتها الجمعية  بمام  األمن الفكمي والكلمات الوعظية والدروس والمحباربمات  
العلمية والرمام  المتعلقة بدعوة غيم المسلمين والعناية بالمسلم الجديد وكذلك نشم المحتوى الدعوي وتفعيل العمل الدعبوي  

 عرم منصات الجمعية على بمام  التواصل االجتماعي. 

 م. 0202 وسوف تطلع في هذا التقميم على ابمز جهود وانجازات الجمعية لعام  

 رئيس مجلس اإلدارة 

 د. محمد بن علي قحل 



 شخصيات شرُفنا بزيارتهم الجمعية 

 صاحب السمو الملكي 

 محمد بن ناصم بن عرد العزيز آل سعود

 أميم منطقة جازان 

 صاحب السمو الملكي 

 محمد بن عرد العزيز آل سعود

 نائب أميم منطقة جازان

 معالي الشيخ صالح آل الشيخ

 وزيم الشؤون اإلسالمية سابقًا

 سعادة األستاذ عرد اهلل الميثي

 محافظ أحد المسارحة

 معالي الدكتور توفيق السديمي

 نائب وزيم الشؤون اإلسالمية سابقاً 

 معالي الشيخ سعد الشثمي

 عضو هيئة كرار العلماء 

 معالي الشيخ عردالكميم الخضيم 

 عضو هيئة كرار العلماء 

 معالي الشيخ عرد اهلل المنيع

 عضو هيئة كرار العلماء 

 معالي الشيخ عرد اهلل الخنين

 عضو هيئة كرار العلماء 

 معالي الشيخ أحمد مراركي

 عضو هيئة كرار العلماء 

 معالي الشيخ يوسف السهيد

 نائب وزيم الشؤون اإلسالمية 

 معالي الشيخ علي حكمي

 عضو هيئة كرار العلماء 



 معلومات الجمعية

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بأحد المسارحة  اسم الجمعية  

 هـ2201شعبان  21 تأسيس الجمعية 

 وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية  اإلشراف اإلداري 

 وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  اإلشراف الفني 

 D-ALMUSARAHA.ORG.SA الموقع االلكتروني 

 DAWAHAHAD2817@GMAIL.COM البريد االلكتروني 



 أقسام الجمعية 

 اإلدارة

 شعبة توعية الجاليات  العالقات العامة  الشؤون المالية  الشؤون اإلدارية 

 الخدمات 

 البرامج الدعوية 

 الدعاة  الصندوق  القسم النسائي 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 أعضاء مجلس اإلدارة 



 البرامج الدعوية 

 العدد اإلنجاز م

 050 المحاضرات 2

 55 الكلمات الوعظية 0

 9 الدروس العلمية 1

 1 الدورات العلمية 2

ـبـرامـج   يمثل قسم البرامج الدعوية مرتكز اهتمام الجمعية كونه منطق ال
ـتـي   والفعاليات التي تقوم بقية القسام بخدمته والعمل على تنفيذ برامجه ال
ـدروس   ـات وال ـم ـل تخدم كافة شرائح المجتمع فمنه تنفذ المحاضرات والك

 العلمية وغيرها من البرامج الهادفة. 



 برامج األمن الفكري 

 العدد اإلنجاز م

 15 المحاضرات 2

 21 الكلمات الوعظية 0



 دقائق رمضانية 

ـا   ـذه ـف برنامج رمضاني دعوي على شكل حلقات يومية ين
ـاس   ـن بعض طالب العلم والدعاة في المنطقة لتبصيـر ال
بأحكام شرعية من الكتاب والسنة لمدة دقائق تنشر عبـر  

  12 وسائل التواصل االجتماعي المختلفة يتكون البرنامج من  
 حلقة يتم نشرها يومياً طوال شهر رمضان المبارك.  



 دعوتي  
قسم أنشأ لتفعيل دور الدعوة النسائية في أوساط المجتمع و تمكين الفتيات من الحصول على إثراء معرفي و علمـي  
ـات   ـي ـت ـن ف ـة م ينطلق من مقر مهيأ لهم يحتوى على خدمات نوعية ووسائل تقنية حديثة وبإدارة نسائية مؤهل

 المحافظة ولديهم من المؤهالت التي تجعلهم متميزات في اعداد وتنفيذ المبادرات النسائية النوعية. 

 54   المحاضرات 

 06  الكلمات 

 3 

 الدورات 



 الحوكمة والشفافية 
 العدد اإلنجاز م

 % 19.12 درجة الحوكمة 2

 %92 معايير االلتزام واإلمتثال 0

 %11 معايير الشفافية واالفصاح 1

ـوم                       حققت الجمعية درجت عالية في الحوكمة بعد أن   ـي ـة ال ـي ـع ـم ـج ـارة ال ـة بـزي قام فريق الحوكمة التابع لوزارة الموارد البشري
 وقد حظيت جهود وبرامج الجمعية بإعجاب فريق الحوكمة لما وجد من ترتيب وتنظيم لعمل الجمعية وملفاتها. هـ  ٣٤٤١ /  ٣١ /  ٣١ الثالثاء  



 توعية الجاليات والمسلم الجديد   

 العدد اإلنجاز م

 5 الداخلون في اإلسالم 2

 22 اللقاءات الدعوية لغير المسلمين 0

 52 الدروس العلمية 1

 52 المحاضرات 2

 052 الكلمات 5

 052 الزيارات الدعوية 6

 092 الجوالت الدعوية 5

 6 الدورات العلمية 1

 20 ترجمة خطب الجمعة 9

 1 المسابقات العلمية 22

 5 المقاطع الدعوية 22

 0552 توزيع المطبوعات 20

ـن   ـي تعتني شعبة توعية الجاليات من خالل دعاتها بتفعيل العمل الدعوي ب
ـم   الجاليات العاملة بالمحافظة وتهتم كثيراً لغير المسلمين لتوعيتهم وادخاله
ـارات   ـة الـزي في اإلسالم وإقامة الحجة عليهم, من أبرز أنشطة هذه الشعب

 والكلمات وترجمة خطب الجمعة وتوزيع المطبوعات والمصاحف. 



 برنامج مفاتيح الخير للجاليات 

ـة   ـافـظ برنامج استهدف العمالة والجاليات بالشركات والمؤسسات العاملة بالمح
من طلبة العلم المؤهلين شرعياً ليكونوا    52 ببرامج دعوية نوعية لتخريج عدد  

ـونـاً   مفاتيح للخير على أهاليهم في بلدانهم وزمالئهم في الشركة ويكونوا ع
ـن   للجمعية في الدعوة الى اهلل بين رفقائهم وقد نفذ من خالل البرنامج عدد م

 المحاضرات والدورات العلمية والدروس. 



 جهود الجمعية لمكافحة فايروس كورونا 

 ( وهي كالتالي : 29 نفذت الجمعية عدد من البرامج المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا ) كوفيد 

 أوال : مبادرة بعنوان الوقاية عبادة : وشملت عدد من المحاضرات ضمن العناوين التالية : 

 فضل التوكل على اهلل . 

ـة   ـح ثانيا : منشورات توعوية : نشرت الجمعية عدد من المنشورات واإلرشادات التوعوية والتوجيهية للتعامل مع الجائ
 وكانت بلغات متعددة لعامة المجتمع والجاليات . 

ثالثا : المشاركة في مبادرة مساجدنا عنايتنا : شاركت الجمعية في مبادرة مساجدنا عنايتنا لإلشراف على المصلين فـي  
 المساجد ومتابعة إلتزامهم باإلجراءات والتدابير االحترازية وتوفير المعقمات والكمامات للمصلين.  

 ( مساجد . 6 ( متطوع. عدد المساجد) 15 ( منشور, أكثر من) 202 ( محاضرات ودروس وكلمات , أكثر من ) 55 أكثر من ) 



 وقف نماء االستثماري 

يقع المشروع على طريق األمير محمد بن ناصر )الدائري الجنوبي( للمحافظة  
ـواقـف    12 في موقع مميز ومكتمل الخدمات على شارع عرض   متر ويوجد به م

ـة    222 سيارات كبيرة تتسع ألكثر من   ـع ـنـى أرب سيارة يتكون المشروع من مب
ـة   طوابق )الدور األرضي محالت تجارية واألدوار العلوية مكاتب وشقق سكني

 ووحدات فندقية(. 

 التفصيل البيان م

 2 عدد األدوار 2

 %52 نسبة اإلنجاز 0

 مليون ريال 6 مبلغ البناء 1


