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شركاء النجاح
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ان عباس عبدالجواد فــوز

هاني عبدالعزيز سابمازن محمد بترجي

عبدالرحمن الخريجي

عبدالعزيز ناصر السريع

سعيد أحمد باسمح

سامي سعيد شعبان

فوزي عبدالله النهدي

حمزة حسين الفعر

فيصل سعيد بالعمش

المسوؤل المالي بالمكتب

نائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس إدارة المكتب

عـــــــــــــضو

عـــــــــــــضو

عـــــــــــــضو

عـــــــــــــضو

عـــــــــــــضو

عـــــــــــــضو

عـــــــــــــضو

اعضاء مجلس االدارة
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كلمة رئيس المجلس

ــإن  ــد فـ ــده وبعـ ــي بعـ ــن ال نبـ ــى مـ ــام علـ ــاة والسـ ــده والصـ ــد هلل وحـ الحمـ
الجهـــد والفكـــر والعمـــل فـــي مجـــال الدعـــوة إلـــى اهلل؛ لـــه بركـــة فـــي العمـــر 
ــا  ــرا فاعـ ــدث أثـ ــا اهلل تحـ ــي يباركهـ ــة التـ ــود القليلـ ــن الجهـ ــم مـ ــة, وكـ والذريـ
ــي  ــن دواعـ ــه مـ ــة وإنـ ــة المباركـ ــذه األمـ ــر لهـ ــا الخيـ ــب اهلل بهـ ــا؛ ويكتـ وعظيمـ
الســـرور والغبطـــة؛ أن يكتـــب اهلل تعالـــى لهـــذه الجمعيـــة العريقـــة هـــذا الحضـــور 
المتميـــز واألثـــر الكبيـــر, علـــى مســـتوى الدعـــوة إلـــى اهلل ودخـــول النـــاس فـــي ديـــن 
ـــهام  ـــى اإلس ـــدى إل ـــل يتع ـــد, ب ـــذا الح ـــد ه ـــف عن ـــر ال يق ـــى, واألم ـــارك وتعال اهلل تب
فـــي توعيـــة المســـلمين, ومتابعـــة تعليمهـــم, وتطبيـــق ذلـــك فـــي أخاقهـــم 
وحياتهـــم.  فمـــا ُنفـــذ مـــن أعمـــال ومناشـــط فـــي جمعيتنـــا وكان لـــه أثـــر هـــو 
مـــن نعـــم اهلل علينـــا أن هيأنـــا لتنفيـــذه وكتـــب علـــى أيدينـــا نصـــرة دينـــه وبيـــان 

هـــدي نبيـــه صلـــى اهلل عليـــه وســـلم.

                                            وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

مازن بن محمد بترجي
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الـــرؤيا - الرسالة
القيم

رؤيتنا : 

رسالتنا : 
ـــناعية  دعـــوة العامليـــن فـــي المـــدن الصــــ
لمعرفة اهلل وتبصـــــــيرهم بامور اإلســـــــام 
ــن  ــة مـ ــال كوكبـ ــن خـ ــزة مـ ــج متميـ ببرامـ

الدعـــاة المؤهلـــة والكـــوادر المتطوعـــة.

كيـــان دعـــوي متجـــدد فـــي أســـاليبه مؤثـــر 
فـــي مجتمعـــه ومســـتقر ماليـــا، بكـــوادر 
تحمـــل  تطوعيـــة  وشـــراكات  احترافيـــة 

ــة. ــل جاذبـ ــة عمـ ــي بيئـ ــوي فـ ــم الدعـ الهـ
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األهـــداف
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احصائية المسلم
الجديد

بفضل اهلل وتوفيقه اسلم اكثر من                    مسلم منذ تأسيس الجمعية
19,000
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بفضل اهلل وتوفيقه اسلم اكثر من                    مسلم منذ تأسيس الجمعية
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عن الجمعية

جمعية الدعوة اإلرشاد وتوعية 
الجاليات في المدينة الصنــــاعية 
بجدة مسجــــلة بـوزارة المــــوارد 
البشرية والتنـــمية االجتـــماعـــية 
برقم 3270 وحـــصلت الجـمعية 
على ترخيص شرف الخـدمة في 
مجــــال الدعـــوة الى اهلل تعالى 

عام 1413 هـ برقم 202/8
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النطاق الجغرافي
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الدعوة الإللكترونية

ــواري يقـــوم  ــروع الكترونـــي حـ مشـ
بالتبليـــغ والدعـــوة لاســـام بطريقـــة 
حديثـــة وعصريـــة عبـــر شـــبكة االنترنـــت 

و وســـائل التواصـــل االجتماعـــي .

عدد المستفيدين
11,513,48

مستــفــيـــد
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الكلمات
والمحاضرات

تقيم الجمعية العديد 
من الكلمات والمحاضرات 

بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
اإلسامية .مع االخذ باإلجراءات 

اإلحترازية بعين اإلعتبار في 
المساجد حسب  التوجيهات 

السامية  وتقيم الجمعية عدد 
من المحاضرات عن طريق البث 

المباشر حفاظا على سامة 
المجتمع .

عدد المستفيدين
4,950
مستـفــيـــد
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كفالة الدعاة

مشـــروع لاهتمـــام  بالدعـــاة 
ـــى  ـــوة ال ـــي الدع ـــن  ف المتخصصي
لهـــم  االســـتقرار  اهلل وتحقيـــق 
بواجـــب  للقيـــام  وتفريغهـــم   ،
الـــى  المســـلمين  غيـــر  دعـــوة 
اإلســـام ، وتعليـــم المســـلمين 

الجـــدد أمـــور دينهـــم .

عدد المستفيدين
15
عــــــية ا د
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هدية
المسلم الجديد

قلـــب  لتأليـــف  مشـــروع 
ــال  ــد وإدخـ ــلم الجديـ المسـ
الســـرور عليـــه ، وإعـــان الفـــرح 
بدخولـــه  لـــه  اهلل  بتوفيـــق 
ــال  ــن خـ ــام مـ ــن اإلسـ لديـ

تقديـــم الهديـــة  .

عدد المستفيدين
200
يـــــة هـــد
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افطارك في بيتك

للصائمين  اإلفطـــار  وجبـــة  توفير 
من عمـــال المنطقـــة الصناعية في 
ســـكناتهم خـــال شـــهر رمضـــان 
المبارك لتحقيـــق التباعد االجتماعي 
فـــي ظـــل جائحـــة كورونـــا ونشـــر 
غيـــر  بطريقـــة  اهلل  الـــى  الدعـــوة 
مباشـــرة لدعوة غير المســـلمين الى 

. اإلسام 

عدد المستفيدين
52,300

ــبة وجـــــــــ
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المصليات المتنقلة

ســـيارات  لتشغيل  مشـــروع 
 ) متنقلة  كمصليـــات  )مجهزة 
اللوجســـتية  الخدمات  تقـــدم 
تـــّم تجهيزها  ، حيث  للمصلين 
بكامـــل االحتياجـــات الخاصـــة 
إلقامـــة الصلوات وبهـــا مرافق 
ومكبرات  ميـــاه  ودورة  للوضوء 
نظيفـــة  وســـجادات  صوتيـــة 

. للمصلين 

عدد المستفيدين
800
مستـــــــفيد
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هدهد سليمان

مشـــروع لتمكيـــن العامليـــن عبـــر تأميـــن 
وســـائل النقـــل والمواصـــات للتعريـــف 
ـــام  ـــف باإلس ـــة والتعري ـــاريع الجمعي بمش

ونشـــر الدعـــوة إلـــى اهلل  .

عدد المستفيدين
43,200

مستـــــــفيـــــد
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خليك واعي

الجمعيـــة  بســـيارات  توعويـــة  حملـــة 
بالمدينـــة  والســـكان  المصانـــع  لعمـــال 
الصناعيـــة للتوعيـــة ) بجائحـــة كورونـــا ( 
ـــة ( . ـــدن الصناعي ـــة م ـــع ) هيئ ـــيق م بالتنس

عدد المستفيدين
10,000

مستـــــــفيـــــد
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الفرص التطوعية

حرصت الجمـــعية على منــــح 
فرص العمــــــل  التطوعــــي  عبر 

منصة العمل التطوعي المقدمة 
مــــن وازارة المــــوارد البـــشـــــرية  
الستقطاب الـــراغبين بكل يــــسر 
وسهولة  مـــن  اصحاب الطاقات 
والتــــخصــصات المختـــلفــة في 
المجتمع للعمل التطــــوعي  في 

الجمعية

عدد المستفيدين
9

ص فر
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التفسير الفلبيني

ــن  ــد األول مـ ــروع يعـ ــذا المشـ هـ
القـــرآن  تفســـير  ترجمـــة   ، نوعـــه 
الفلبينيـــة  اللغـــة  إلـــى  الكريـــم 
الـــذي  العمـــل  <وهـــو  تقالـــوج   <
التأليـــف  مـــن  ســـنوات  اســـتهلك 
والمراجعـــة والتصحيـــح ، وقـــد تـــّوج 
هـــذا العمـــل المبـــارك بالحصـــول علـــى 
ـــم 1183 / م /  ـــام رق ـــص وزارة االع ترخي

ج - ح ، تاريـــخ 25 / 4 / 1433 هــــ .

عدد المستفيدين
2,650
مستـــــــفيـــــد
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توسعة جامع احد

فـــي  للمســـاهمة  مشـــروع 
االهتمـــام بأكبـــر جامـــع داخـــل 

المدينـــة الصناعيـــة بجـــدة .

عدد المستفيدين
5,000

مصــــــلي
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