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 السعودية العربية المملكة

 اإلجتماعية والتنمية البشرية الموارد وزارة

 بالمندق اإلجتماعية التنمية مركز

 جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ببني حرير وبني عدوان

 

 

 

 اإلستراتيجية الخطة

 عدوان وبني  حرير ببني الجاليات وتوعية واإلرشاد الدعوة لجمعية
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جمعية الدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ببني حرير وبني عدوان هي جمعية دعوية إرشادية 

تستهدف جميع أفراد المجتمع صغاراً وكباراً , وتهتم بالمسلمين وغير المسلمين من أبناء 

, وتأسست بموجب نظام الجمعيات  الجاليات المقيمين في قرى مركز بني حرير وبني عدوان

هـ , والئحته 18/02/1437( وتاريخ 61والمؤسسات األهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )

هـ ,وتحت إشراف وزارة 11/06/1437( وتاريخ 73739التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

 ( .3326الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية بترخيص رقم )
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الوصول إلى مجتمع سوي ومستقيم متمسك 

 بتعاليم الشريعة اإلسالمية ويعتز بدينه ووطنه 

   

 

 

       الرقي بمجتمع تربط بين أفراده تعاليم 

الدين اإلسالمي ويحتضن الجميع دون 

 تمييز
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 والتالحمهو التكامل في العمل الخيري على أساس المحبة والترابط       : التعاون 

 )وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على األثم والعدوان (                                 

 قراراتها وأنشطتها وعالقاتها في المجتمع  تأثيرهي مسؤولية الجمعية تجاه  : المسؤولية  

 والبيئة .                      

              )وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب                                  

 والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون(                                 

 باإلضافة  هي المحافظة على جوهر األمور بإستنادها إلى األصول واألدلة الشرعية    : األصالة                    

 إلى التمسك بمبادئها األساسية ,والتجانس في الزمان والتواصل في حياة                    

 عن الجذور والتأسيس في األعماق واإلبتكار والتميز والعراقه.الشعوب والبحث                 

 

 هي التكافؤ مع العصر الذي تعيش فيه بحيث تعالج واقعه وتستجيب   : المعاصرة      

 

   . لمتطلباته,والتعايش مع العصر ومواكبته                    

 

 

مالقي

التعاون

ةالمسؤولي

األصالة

المعاصرة
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1
والة المحافظة على الفطرة بدعوة الناس للعقيدة السمحة وتحقيق طاعة هللا ورسوله و•

األمر وإحياء السنة وتأصيل الوالء والبراء

2
تعزيز روابط اإلنتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع•

3
ابط وتعميق الرو, دعوة غير المسلمين للدخول في اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة •

الدعوة وإعداد وتأهيل الدعاة القادرين على تبليغ, بين المسلمين من مختلف الجنسيات 

4
خالل وتبصير المسلمين بأمور دينهم من, نشر العلم النافع بإستخدام كافة الوسائل •

المحاضرات والدروس والبرامج التدريبية 

5
ن خالل وتحفيزهم إلستثمار اوقاتهم م, تأهيل الشباب من الجنسين وتحصينهم فكرياً •

االنشطة والبرامج الثقافية والرياضية بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع 

6
ة في التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة واألهلية والتطوعية في عقد شراكات مجتمعي•

سبيل الدعوة إلى هللا تعالى

7
ه غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع في مجال الدعوة واإلرشاد مع توجيههم التوجي•

الصحيح 

                   األهداف اإلستراتيجية
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 شرح األهداف الفرعية لكل هدف إستراتيجي

 

المحافظة على الفطرة بدعوة الناس للعقيدة السمحة وتحقيق طاعة هللا ورسوله  – 1

 ياء السنة وتأصيل الوالء والبراءووالة األمر وإح

  نشر العلم الشرعي بين العامة ودعوتهم إلى اإللتزام بأحكام الشرع وتصحيح

 المفاهيم الدينية لديهم وفق المهج الوسطي . 

 . تنفيذ الدورات العلمية الشرعية 

 . تنفيذ برنامج النشر الدعوي عبر وسائل اإلعالم والتواصل اإلجتماعي 

 رعي من خالل توزيع الكتب والمطويات واإلقراص المضغوطة .زيادة الوعي الش 

 . التنسيق إلقامة المحاضرات والكلمات والمسابقات في المواسم واإلجازات الصيفية 

 

 تعزيز روابط اإلنتماء والمواطنة بين أفراد المجتمع – 2

 وواجباته تجاه الوطن  تعزيز إنتماء الفرد بوطنه من خالل إدراكه بأهمية إلتزاماته

 والتضحية من أجله .

  الشعور بالمسؤولية لتحقيق النفع العام , وأن كل فرد معني بخدمة وطنه وتنميته

 والرفع من شأنه .

  تحقيق اإلنسجام بين أفراد المجتمع عن طريق إستخدام لغة الحوار لحل جميع أنواع

 الخالفات باأنواعها .

 واطنه واإلنتماء لدى الشباب والفتيات , وغرس حب تعزيز دور األسرة في تعميق الم

 الوطن بين النشأ .

 . المشاركة في المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم البيعة وغيرها 

 

 

 

دعوة غير المسلمين للدخول في اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة , وتعميق  – 3

هيل الدعاة القادرين على الروابط بين المسلمين من مختلف الجنسيات , وإعداد وتأ

 تبليغ الدعوة 

 . تنفيذ الدعوة الميدانية لغير المسلمين 

 . ًتنفيذ المحاضرات والدروس للجاليات مرة اسبوعيا 

 . إرسال رسائل دعوية للجاليات عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل اإلجتماعي 

 للجاليات المسلمة وغير المسلمة  توزيع المواد المرئية والسمعية والمقروءه 

 . تنفيذ برنامج الجوال الدعوي لغير المسلمين 

 . تنفيذ برنامج رحلة الحج والعمرة للمسلمين الجدد 
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 . عمل مسابقات وبرامج دعوية وثقافية رمضانية للجاليات المسلمة غير العربية 

 ه برامج دعوية .تنفيذ برنامج إلفطار الصائمين من الجاليات خالل شهر رمضان يصاحب 

 . ًإقامة حفلة معايدة للجاليات والداخلين في اإلسالم حديثا 

 

 

نشر العلم النافع بإستخدام كافة الوسائل,وتبصير المسلمين بأمور دينهم من  – 4

 خالل المحاضرات والدروس والبرامج التدريبية

 . إقامة المحاضرات والدروس والكلمات في المساجد والجوامع والمدارس 

 . إستخدام تطبيقات التواصل اإلجتماعي والموقع اإللكتروني في الدعوة إلى هللا 

 . توزيع الكتب والمطويات والشريط اإلسالمي بما يخدم الدعوة والعقيدة الصحيحة 

  التواصل مع الجهة المختصة في وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة للترخيص للدعاة

 والتجديد لهم .

 

 

تأهيل الشباب من الجنسين وتحصينهم فكرياً , وتحفيزهم إلستثمار اوقاتهم من  – 5

 والبرامج الثقافية والرياضية بما يعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع نشطةاألخالل 

 . إعداد شباب يفخرون بدينهم ووطنهم ووالة امرهم 

 كية عن تحصين شباب وفتيات المسلمين من اإلنحرافات الفكرية والعقدية والسلو

 منهج سيد المرسلين صلى هللا عليه وسلم .

 . تنمية القيم السامية في نفوس الشباب وتكوين فريق تطوعي يخدم مجتمعه 

 . اإلستفادة من شهر رمضان للدعوة بالبرامج التنافسية الهادفة للشباب والفتيات 

 

 

والخاصة واألهلية والتطوعية في عقد شراكات  التعاون مع الجهات الحكمومية – 6

 مجتمعية في سبيل الدعوة إلى هللا تعالى

  عقد شراكة مجتمعية مع بعض الجهات الحكمومية والتعليمية والخاصة والقطاع

الخيري كالمدارس والمراكز الصحية والجمعيات الخيرية والدعوية لتنفيذ بعض البرامج 

 ريبية .الدعوية والتوعوية أو حتى التد

  تبادل الخبرات بين الجمعية وبعض هذه الجهات والتعاون في المجاالت المشتركة

 والتطوعية والتطويرية حسب سياسة الجهتين بما يخدم المجتمع المحلي .

  نشر الوعي المجتمعي وتوعية أفراد المجتمع بأفضل السبل وتقديم البرامج التأهيلية

 والتربوية .

 

لدى أفراد المجتمع في مجال الدعوة واإلرشاد مع توجيههم غرس ثقافة التطوع  – 7

 التوجيه الصحيح

 . إستقطاب المتطوعين وعمل ورش عمل لهم لتمكين أفضل المبادرات التطوعية 

  تنفيذ مبادرات تطوعية في مجال تخصص الجمعية يعود بالنفع على المجتمع المحلي 

 .  تفعيل اليوم العالمي للتطوع 

  الفاعلة مع الجهات ذات العالقة في مجال التطوع .بناء الشراكات 


