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•الـدعــوة 
إلى اهلل عـبر وســـائل التقنية 

الحــديــثة .

•دعــوة 
غـيـــر المسلمـين لإلسالم  

بعــدة لـــــــغـات. 

•تعليم 
المسلمين مايهمهم من 

أمور دينهــم .

•طــباعــــــة
 وترجــمة وتوزيع الكــتب 

بعــدة لغــات . 

•بناء
 الشباب المسلم على 

الوسطية واالعــتدال
 في المنهج.

من
أهداف 
المكتب

من أهداف المكتب



ُيعــد من أكبر مناشط المكتب  حيث يقام المخيم سنويًا في شهر رمضان المبارك وتتنوع فيه البرامج  
من دروس دعوية ودروس للقرآن الكريم و المسابقات الثقافية  ، إضافًة إلى وجبتي اإلفطار والعشاء 
ورحالت العمرة،  و يستفيد من المخيم أكثر من 13 جالية و يفطر فيه ما يزيد على 3000 صائم يوميا. 

1ــ تفطير الصائمين ودعوتهم .  2ــ  تعميق  روح اإلخاء بين مختلف الجاليات . 3ــ  دعوة غير 
المسلمين بطريقة غير مباشرة عن طريق التأثير بمشهد الصوم ورؤية  المسلمين 

من مختلف الجنسيات . 

. يفطر في المخيم  مايقارب  الواحد شاملة وجبتي اإلفطار والعشاء 7 رياالت  تكلفة إفطار الشخص 
3000 شخص يوميا من عدة جنسيات .  التكلفة اإلجمالية للمشروع  630.000 ريال طيلة الشهر  المبارك .

عن طريق التبرع على حساب المشروع : )Iban:SA9780000149608010102020( أو التبرع بالمواد العينية

فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع

مشروع: مخيم التفطير الدعوي
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من انجازات العام 1433هـ
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الوصفالعددالنشاط 

صائمًا54.001 المستفيدون من التفطير
كلمة ودرسًا369الكلمات والدروس الدعوية

شخصًا63.400 المستفيدون من الدعوة 
شخصًا1230 المستفيدون من العمرة 
مسابقة130المسابقات في المخيم 

شخصًا9المهتدون الجدد
مادة دعوية11580المواد الدعوية الموزعة

جائزة ومسابقة267الجوائز والمسابقات

انجازات المخيم للعام 1433هـ



الدورة  ، ومدة  لغات  بثمان  عام  مرتين في كل  للجاليات  الشرعية  الدورات  إقامة  التعليمية  المكتب  أنشطة  من 
الواحدة 14 أسبوعا . 

واآلداب  المعاصرة  والمذاهب  والرقائق  اإلسالمية  والثقافة  والتوحيد  والفقه  والتجويد  القرآن  الطالب  فيها  يدرس 
خالل أربعة مستويات . كما يقيم المكتب دورات في اللغة العربية  للجاليات الفلبينية والتاميلية والبنغالية .

تزويد الجاليات المتواجدة في المملكة العربية السعودية بالعلوم الشرعية من منبعها الصافي الكتاب والسنة 
،ليكونوا سفراء دعوة وخير وهداية في بلدانهم .

عدد المعلمين  12 رواتبهم )20.000( ريال ، اإلعاشة )20.000( ريال ، المواصالت  
)10000( ريال األقالم والدفاتر) 8000( ريال ،  البرنامج الثقافي)3000( ريال ،  

رحالت العمرة )20.000( ريال  جوائز الطالب  )12000( ريال    اإلجمالي  =  )93.000( ريال. 

عن طريق التبرع على حساب المشروع : )Iban:SA4480000149608010110346( أو التبرع العيني .

مشروع الدورات الشرعية

فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع
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من انجازات العام 1433هـ
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المليباريةالبشتوالفلبينيةالتاميليةالبنغاليةاألردية العربية اللغة 

45085049015090180109عدد الطالب
 2319 طالب وطالبةاالجمالي

المستفيدون من الدورات خالل هذا العام

أنشطة مصاحبة للدورات : 
• رحالت عمرة دعوية  . 

• دورات قرآنية باإلجازة مع السند.

• مسابقات ثقافية وجوائز قيمة للفائزين . 

• بحوث علمية وشرعية للطالب المميزين. 

• مسابقات خطابية لتأهيل الدارسين .

• حفل ختامي وجوائز قيمة لتكريم المتميزين. 



، ومع مرور الوقت شارك  بدأ المشروع عام 1422 هـ الموافق لعام2002 م بخطوات متواضعة ، ومعلومات محدودة 
مجموعة من طلبة العلم في مراجعته وتطويره واإلضافة إليه وتصحيحه حتى أصبح بهذا المحتوى المميز والطباعة 
الراقية وبفضل من اهلل وتوفيقه حظي الكتاب بإقبال كبير من المسلمين في أنحاء العالم ، حيث تم توزيع أعداد 
كبيرة منه جاوزت عشرة ماليين نسخة على الجمعيات الخيرية ومدارس تعليم القرآن و الحجاج والمعتمرين بأكثر 

من 33 لغة.

يهدف المشروع إلى توفير كتاب شامل يحوي مختصرًا ألهم ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية من قرآن
 وتفسير وأحكام فقهية وعقدية وفضائل و غيرها لكل مسلم بلغته.

تكلفة النسخة العربية 1.50 ريال سعودي 
تكلفة النسخة المترجمة 2.50 ريال سعودي .

. )Iban:SA1880000149608010122648( : عن طريق التبرع على حساب المشروع

مشروع: تفسير العشر األخير

فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع
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من انجازات العام 1433هـ
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العدداللغة 

1.434.420عربي 

152.897انجليزي

249.476فرنسي

49.896روسي

50.528مليباري

400.639اندونيسي

199.018تركي

50.953فارسي

196.560سواحيلي

49.154تاميلي

14.098اسباني

العدد اللغة 

91.304الهوسا 

80.450الكردية

95.920برتغالي

20.460سندي

10.130قرغيزي

102.060فلبيني

98.190أمهري

349.673اردو

49.562هندي

101.432بنغالي

50.040ألماني

توزيع الكتاب للعام 1433هـ



تعتبر لجنة الدعوة والتعليم من أهم اللجان الرئيسة في المكتب وهي التي تقوم بإعداد وتنظيم العمل الدعوي 
الدعوية  ، ويأتي أهمية دورها  في تنفيذ برامج المكتب  والتوعوي للجاليات ودعوة غير المسلمين ومتابعتهم 

المختلفة والذي يقوم به نخبة من الدعاة المؤهلين لذلك .

1( إقامة الملتقيات الدعوية للجاليات .
2( إلقاء المحاضرات والكلمات .
3( ترجمة الكتب والمطويات . 

4( إقامة الدورات الشرعية المكثفة .
5( دعوة غير المسلمين إلى  اإلسالم .

6( تسجيل المواد الدعوية الصوتية والمرئية  بـ 8 لغات . 

تقوم لجنة الدعوة على عدد من الدعاة  الذين يتولون مسئولية أنشطة اللجنة المختلفة   ويبلغ الراتب الشهري 
للداعية  2500 ريال. 2500 ×8×12=240.000 ريال سنويا.

. )Iban:SA4480000149608010110346( : عن طريق التبرع على حساب المشروع

لجنة الدعوة والتعليم 
فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع
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من انجازات العام 1433هـ
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بعض انشطة اللجنة 

الوصفالعدداسم النشاط
نشاطا947دروس ومحاضرات وكلمات

مسلما194المسلمون الجدد
خطبة188ترجمة الخطب 

مسلما253متابعة المسلمين الجدد

مرة 3329الدعوة بالهاتف

كتابًا14مراجعة التراجم
زيارة282الزيارات الميدانية 
شريطًا73تسجيل األشرطة 

كتابًا34ترجمة الكتب
محاضرة80التسجيل المرئي
دورة20الدورات التدريبية 



من إهتمامات المكتب العناية بالشباب وإعداد البرامج المتنوعة حيث تم إنشاء مركز بناء والذي يشرف عليه نخبة 
من المتعاونين والمربين المختصين ، حيث تقوم اللجنة عن طريق المركز  بعدة أنشطة منها التأهيل والتدريب 
في جوانب تطوير الذات والحاسب اآللي والمسابقات الدعوية والثقافية والرياضية وإلقاء الكلمات والدروس التربوية 
والرحالت الترفيهية ورسائل الجوال الدعوية وتنظيم المعارض واللقاءات الشبابية وتوزيع المواد الدعوية المختلفة 

1ــ حماية الشباب من األفكار واإلنحرافات وتوعيتهم بأخطارها .  2ــ إيجاد الوسائل واألنشطة النافعة 
البديلة  للشباب لالستفادة منها.  3ــ تأهيل الشباب من خالل التدريب من أجل إيجاد عمل فرص نافعة لهم  .

تكلفة برنامج التدريب للفرد الواحد 500 ريال سنويًا ولعدد 200 شاب =100.000 ريال باإلضافة إلى  تكلفة الرسائل الدعوية 
والمواد الدعوية لـ 2500 شاب سنويا  20.000 ريال

)Iban:SA4480000149608010110346( : : عن طريق التبرع على حساب المشروع

لجنة الشباب ومركز بناء

فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع
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من انجازات العام 1433هـ
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من ثمرات لجنة الشباب ومركز بناء

المستفيدوناسم النشاط

190 شابمركز بناء والدورات التأهيلية المتخصصة 

100.000 رسالةرسائل الجوال الدعوية للشباب

300 شابالدورات التدريبية والتأهلية لتطوير الذات

500 شابالمسابقات والملتقيات الدعوية المتنوعة

400 شاباألشرطة الدعوية والكتيبات المقروءة  لـ

101.390 شابااجمالي المستفيدين من البرامج 



من مشاريع المكتب الدعوية تسيير رحالت الحج والعمرة للفئات التالية : طالب الدورات الشرعية من الجاليات المختلفة 

الخاصة  . وكذلك ذوي االحتياجات  التفطير الدعوي  : من المهتدين الجدد وحديثي اإلسالم والمشاركين في مخيم 

الذين لم يتيسر لهم أداء الفريضة ، والعمرة الدعوية للشباب من سن 15 ــ 25 سنة . 

1ــ ربط المسلمين الجدد بالمشاعر المقدسة وتعميق اإليمان في نفوسهم . 2ــ استغالل الجو الروحاني خالل مواسم 

الحج والعمرة لدعوة وتوعية الجاليات .

 3ــ مساعدة غير القادرين على أداء مناسك الحج والعمرة . 

تكلفة العمرة الدعوية للشخص الواحد 150 رياالً شاملة السكن واإلعاشة . تكلفة رحلة العمرة لـ50 شخصا7500 ريال  .  

تكلفة الحج للشخص الواحد 3500 ريال .

)Iban: SA9780000149608010102020( : عن طريق التبرع على حساب المشروع

مشروع الحج والعمرة الدعوية

فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع
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من انجازات العام 1433هـ
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أحصائية العمرة لهذا العام 1433هـ

المستفيدوناسم النشاط

1251 معتمراعمرة رمضان عن طريق مخيم التفطير

700 معتمرعمرة طالب الدورات الشرعية 

100 شابعمرة لجنة شباب الحي 

70  معتمراعمرة المهتدين الجدد

60 حاجاحجة المسلم الجديد

240 حاجاعدد الحجاج لغير المسلم الجديد 

2421  شخصااجمالي المستفيدين  



نظرا للتطور العلمي الكبير في وسائل اإلعالم  المرئية والمقروءة وكذلك في وسائل االتصاالت وتقنية المعلومات 

واالنترنت  فقد دعت الحاجة الستغالل  تلك الوسائل في نشر الخير والدعوة لإلسالم في كل المجتمعات .

الدعوة إلى اهلل عبر وسائل التقنية الحديثة واستغاللها  واالستفادة منها عبر الوسائل التالية : *موقع المكتب 

على اإلنترنت  . *موقع مشروع تفسير العشر األخير . *قناة المكتب المرئية على اليوتيوب . *صفحة المكتب على 

الفيس بوك والتويتر . 

.sms رسائل الجوال الدعوية*

يحتاج الموقع لعدد 3 موظفين باإلضافة إلى تكاليف االستضافة والتطوير ،  التكلفة الشهرية اإلدارية   6000 ريال 

إضافة إلى 1000 شهريا استضافة.  7000×12= 84000 ريال سنويا ، الرسائل الدعوية  S.M.S  تكلفة الرسالة الواحدة قرابة 

5 هلالت بمعدل 300 ألف رسالة سنويا = 15.000 ريال 

)SA1380000149608010189183( : عن طريق التبرع على حساب المشروع

مشروع الدعوة االلكترونية
فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع

دعم المشروع
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من انجازات العام 1433هـ
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إحصائية الدعوة اإللكترونية 1432هـ

الوصفالعدداسم النشاط

زيارة 40 ألفعدد زوار موقع المكتب 

زيارة 90  ألفعدد زوار موقع العشر 

تحميل 45 ألفتحميل كتاب العشر 

رسالة 12 ألفعدد رسائل اإليميل 
زوار قناة اليوتيوب 

زيارة31.847التعليمية

زوار قناة اليوتيوب 
زيارة 35.739االخبارية

زوار حساب المكتب في 
زيارة 55 ألفالفيس بوك والتويتر

شخصا309.586عدد زوار المواقع



عبارة عن مبنى مكون من مشروعين :
األول : شقق مفروشة للتأجير اليومي

الثاني : مكاتب إدارية
الموقع :  على الدائري الجنوبي 

•إحياء سنة الوقف .
•توفير مورد مالي ثابت لمشاريع المكتب بما يحقق ثباته واستمراره .

•إتاحة فرصة المشاركة في الدعوة إلى اهلل عز وجل للجميع .

•مبنى تجاري وإداري مكون من دورين في مرحلته األولى وبدروم  .
•مساحة المبنى اإلجمالية: 1586.82 متر مربع .

•التكلفة اإلجمالية للبناء:  5.000.000 خمسة ماليين ريال .
•عدد المحالت التجارية : 4 محالت .عدد الشقق :  17  شقة .

•اإليراد السنوي المتوقع:  أكثر من 750 ألف ريال سنويًا .

مشروع وقف الوالدين الدعوي

فكرة المشروع

أهداف المشروع

تكلفة المشروع
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يصرف ريع الوقف على برامج المكتب الدعوية المتنوعــــة

•التبرع للمشروع نقدا عن نفسك أو عن عزيز لديك  على حساب رقم 

)Iban:SA4980000149608010110353(
•التبرع والمساهمة بمواد البناء .

•التبرع بتجهيزات الوقف من أثاث ونحوه.
•دعوة الغير لدعم هذا المشروع .

•شراء األرض المكونة من قطعتين .
•عمل المخططات الالزمة ودراسة جدوى المشروع .

•استخراج األوراق الرسمية   وفسوحات البناء.
•توقيع العقد مع الجهة المنفذة للبدء في البناء.

•حفر األساسات والبدء في العمل  
•تشييد الخراسانة المسلحة للقواعد واألعمدة 

•صب األساسات والجدران الخرسانية مع السطح  للبدروم .
•اكمال بناء الدور األول والثاني مع محلق السطح .

•االستعداد للبدء في أعمال التشطيب الداخلية للوقف .

جميع مواد التشطيب الداخلي من اسمنت وكهرباء وسباكة 

وسراميك وكذلك التأثيث ونحوه .

مصارف الوقف

ما تم إنجازه

احتياجات المشروع

دعم المشروع



تكلفة املتر املربع 100 ريال

10 ريال تفطير ودعوة للشخص  
300 ريال طوال الشهر 

الدعاة  رواتب  شاملة  ألف   240
سنويا 

93 ألفا تكلفة الدورة شاملة 
املنهج ووجبات العشاء ورواتب 

500 ريال لتدريب الشخص الواحد 
100.000 ريال تكلفة البرنامج سنويا

150 ريال لعمرة الشخص الواحد

100 ريال لطباعة حقيبة منوعة 
بعدة لغات لعدد 30 كتابا

للنسخة 1.5 ريال عربي 2.5 ريال                
مترجم 

99 ألف ريال تكلفة النشر 
االلكتروني 

اضرب بسهم في الخير

مخيم 
التفطير

الوقف 
الدعوي

لدعوة  ا
والتعليم

الدورات 
الشرعية

مركز 
بناء 

لجنة 
بالغ

العشر 
االخير

دعوة 
الكترونية

العمرة 
الدعوية

)SA4980000149608010110353( حساب الوقف الدعوي والصدقة الجارية

)SA9780000149608010102020( حساب مخيم التفطير الدعوي والحج والعمرة

حساب تفسير  العشر األخير 
)SA1880000149608010122648(

الحساب العالم لالنشطة المختلفة 
)SA1380000149608010189183(

حساب البرامج الدعوية والكتاب والشريط ـ مركز بناء لتأهيل وتدريب الشباب 
)SA4480000149608010110346( الدورات الشرعية للجاليات


