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رؤيتنا

المتميزون بنشر الدعوة إلى الله عبر التقنية  الحديثة . 

رسالتنا

نحن مؤسسة دعوية خيرية ، تهتم بتبليغ دين الله تعالى ، 

بوســائل جديــدة ومبتكــرة مــن خــال بيئــة عمليــة مريحــة وشــراكات 

قويــة . 



قال تعالى : 
ِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن { ِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَّ ن َدَعا ِإَلى اللَّ مَّ } َوَمْن َأْحَسُن َقْوًل مِّ

                                                   33 فصلت           

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص :

“بّلـغوا عني ولو آية”  
رواه البخاري

    

قال تعالى : 
ِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن { ِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَّ ن َدَعا ِإَلى اللَّ مَّ } َوَمْن َأْحَسُن َقْوًل مِّ

                                                   33 فصلت           

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص :

“بّلـغوا عني ولو آية”  
رواه البخاري
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كلمة المشرف على المشروع
الحمدلله والصاة والسام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

فشــرف الموظــف بشــرف المهنــة ، وكلمــا كانــت المهنــة شــريفة شــرف الملتحــق بهــا والمنتســب إليهــا ، وأعظــم مهنــة 
وجــدت علــى وجــه األرض مهنــة األنبيــاء والمرســلين صلــوات اللــه وســامه عليهــم ، فهــل هنــاك أعظــم شــرفًا منهــم ؟

 } ومن أحسن قواًل ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين { 
فهذه تزكية من خير مزٍك إلى خير مزكى.

الدعــوة إلــى اللــه طريــق يســلكه خيــرة اللــه مــن خلقــه مــن أنبيائــه ورســله ومــن ســار علــى نهجهــم ، وعلــى تــاج فخارهــم نبينــا 
محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم.

أخي المبارك / هل لك في عمل هو عز الدنيا وشرف اآلخرة ؟!
تأمل قول الله تعالى :} يوم ندعو كل أناٍس بإمامهم ...{ وإمام الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم.

وكما أن الدعوة تكون باللسان كذلك تكون بالمال وتكون بهما جميعًا 
وقــد جعلنــا بيــن يديــك – أخــي المبــارك – حزمــة مــن المشــاريع النافعــة روعــي فيهــا شــموليتها ، وتنــوع فروعهــا ، وتعــدد 

وســائلها ، كيمــا تضــرب فــي كل خيــر بســهم.

إنها قطوف دانية ... للفوز بجنة عالية ...

روى الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إن الله يدخل بالسهم الواحد ثاثة نفر الجنة ، صانعه الذي احتسب في صنعته الخير ، ومنبله ، والرامي ".

فابذل من مال الله الذي آتاك ما يكون لك ذخرًا في يوم ال ينفع فيه إال ما قدمت.

                                                                                                    

                                                                                                      عبدالله بن مسفر القرني 
                                                                         كاتب عدل الغرفة التجارية بجدة
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سهم بالغ الماسي

قال تعالى : 

ِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن { ِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَّ ن َدَعا ِإَلى اللَّ مَّ } َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِّ
                                                                                                                                        33 فصلت 

لمن يبحث عن التجارة الرابحة والسهم الوافر ...  التتردد فسهم بالغ الماسي يلبي طموحك 

كفالة
 داعية واحد
 لمدة عام 

البرامج الدعوية 60.000 ريال
والتعليمية 

العامة
34630  ريال 

كفالة 15
 مسلم جديد
  14980ريال

تحجيج   3 
مسلمين جدد 
16890  ريال

15 رحلة عمرة 
225 مستفيد  

15.000ريال

انتاج 5 أفالم 
ومقاطع دعوية  

25.000 ريال

3 رحالت للمدينة 
400 مستفيد  

25.500 ريال
ترجمة وطباعة 

1000 نسخة دعوية
 8.000  ريال

 سهم
بالغ الماسي

200,000 ألف ريال
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سهم بالغ الذهبي

قال تعالى :
َه ِبِه َعِليٌم )29({. وَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللَّ ا ُتِحبُّ ى ُتْنِفُقوا ِممَّ } َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ

                                                                                                                                        آل عمران33

 لمن وفقه اهلل لهذ الخير   ...  التتردد  وادخر آلخرتك  
ً
هنيئا

 سهم
بالغ الذهبي

100,000 ألف ريال

كفالة داعية  

لمدة نصف عام  

30.000 ريال كفالة 10 

مسلمين جدد

  9.990  ريال

10 رحالت عمرة 
150 مستفيد  

10.000ريال

2 رحلتين للمدينة 
200 مستفيد  

ترجمة وطباعة     17.000 ريال

500 نسخة دعوية 
4.000ريال

البرامج الدعوية 
والتعليمية 

العامة
7.750  ريال 

تحجيج 2 من 

المسلمين الجدد 

11.260ريال

انتاج  2 فيلم           

ومقاطع دعوية  

10.000 ريال
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سهم بالغ الفضي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

 » من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف “رواه النسائي 

السعادة الحقيقية هي في إسعاد اآلخرين   

 سهم
بالغ الفضي

30,000 ألف ريال

كفالة داعية  
لمدة شهر

 5.000 ريال
كفالة   2  من 

المسلمين الجدد
  1.998  ريال

   رحلة عمرة 
واحدة 

15مستفيد   
1.000ريال

رحلة واحدة 
للمدينة 

100مستفيد  
8.500ريال

ترجمة وطباعة      
100 نسخة 

دعوية 
 800 ريال

انتاج   فيلم          
دعوي واحد 

5.000ريال

البرامج الدعوية 
والتعليمية 

العامة

2.072 ريال 

تحجيج مسلم 
جديد واحد

 5.630 ريال
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مشروع كفالة داعية ) سفراء الدعوة ( 
وعملهــم الدعــوة إلــى اللــه تعالــى مــن خــال الجــوالت الدعويــة والزيــارات الميدانيــة لمســاكن الجاليــات 
وشــركاتهم وكذلــك فــي  األســواق العامــة وغيرهــا مــن أماكــن تجمــع الجاليــات ، كمــا يقــوم الداعيــة 
بترجمــة وتأليــف بعــض الكتــب والمطويــات الخاصــة وإقامــة المحاضــرات والنــدوات والحــوارات واإلجابــة 
ــد فــي  ــة المســلم الجدي ــة  ضمــن مشــروع رعاي عــن االستفســارات وتنفيــذ البرامــج التعليميــة والتربوي

داخــل المكتــب وخارجــه.



فئة رجال وسيدات األعمال 11

مشروع رعاية المسلم الجديد
والــذي يبــدأ باالحتفــاء بــه وتكريمــه بعــد إســامه مــن خــال  تقديــم هديــة المســلم الجديــد ، ومشــاركته فــي 
ــارة مســجد النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ورحلــة   برنامــج الرحــات اإليمانيــة كرحلــة عمــرة المســلم الجديــد وزي
المســلم والعمــل علــى متابعتهــم  المجتمــع  الحــج والرحــات االجتماعيــة والترفيهيــة بقصــد دمجهــم فــي 
باســتمرار حتــى يجــدوا فــي اإلســام تراحمــًا وتاحمــًا ومــودًة.، كمــا يشــمل البرنامــج  تنظيــم الــدورات التعليميــة 
والبرامــج اإليمانيــة التــي تهــدف إلــى تثبيــت الديــن فــي نفوســهم وترســيخ اإليمــان فــي قلوبهــم والســعي 

لتأهيلهــم ليكونــوا دعــاة مصلحيــن فــي مجتمعاتهــم وبلدانهــم مســتقبًا . 
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مشروع عمرة المسلم الجديد
إقامــة رحــات مجانيــة ألداء مناســك العمــرة بشــكل دوري للجاليــات المســلمة وتحــت إشــراف ومتابعــة  
ــة  ــى أداء مناســك العمــرة وفــق الســنة النبوي ــن والدعــاة بقصــد مســاعدتهم عل مجموعــة مــن المربي

ونيــل األجــر بالصــاة فــي المســجد الحــرام  ، و االرتقــاء بالجوانــب االيمانيــة والتربويــة لديهــم .
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مشروع ترجمة وطباعة الكتب الدعوية 
يقــوم دعــاة المكتــب المتخصصــون بترجمــة وتأليــف الكتــب والوســائل الدعويــة بلغــات مختلفــة منهــا 

اللغــة الفلبينيــة واألمهريــة واألورديــة والهنديــة واالنجليزيــة  وتوزيعهــا عبــر الوســائل الدعويــة  .
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برنامج  رحلة لمسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
إقامــة رحــات مجانيــة  للمدينــة النبويــة علــى صاحبهــا أفضــل الصــاة والســام و بشــكل دوري للجاليات 
المســلمة وتحــت إشــراف ومتابعــة  مجموعــة مــن المربيــن والدعــاة بقصــد التعــرف علــى مســجد النبــي 
صلــى اللــه عليــه وســلم ونيــل األجــر بالصــاة فيــه وأخــذ الــدروس والعبــر مــن حيــاة النبــي صلــى اللــه عليــه 

وســلم وصحابتــه الكــرام  .
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مشروع انتاج األفالم والمقاطع الدعوية 
ممــا نمتــاز بــه عــن غيرنــا وجــود قســم ) نــادي بــاغ لإلعــام الجديــد ( وهــو نــادي إعامــي تقنــي يهتــم 
بإنتــاج وتصميــم األفــام والمقاطــع الدعويــة  ونشــرها فــي وســائل اإلعــام الجديــد ، كمــا يقــوم النــادي 
بتدريــب وتأهيــل الكــوادر الشــابة علــى اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة ووســائل اإلعــام الجديــد فــي 

نشــر الدعــوة إلــى اللــه تعالــى .
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مشروع حج للمسلم الجديد 
تحقيــق حلــم المســلم الجديــد بــأداء الركــن الخامــس مــن أركان اإلســام فــي رحلــة إيمانيــة تربويــة تــزداد 
فيهــا أواصــر األخــوة اإلســامية بيــن المســلمين الجــدد وغيرهــم مــن المســلمين ، وفيهــا يتعلــم األحكام 
الشــرعية المتعلقــة بمناســك الحــج تحــت إشــراف ومتابعــة مجموعــة مــن الدعــاة المرافقيــن الذيــن 

يحيطونهــم بالرعايــة والتوجيــه الــازم .
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البرامج الدعوية والتعليمية العامة 
ــة  ــة المتخصصــة لطلب ــدورات العلمي ــدروس وال وتشــمل مجموعــة المحاضــرات والكلمــات العامــة وال
العلــم وكذلــك البرامــج والفعاليــات التوعويــة للمــرأة والطفــل والشــباب والفتيــات  ، والتــي تســهم فــي 
بنــاء المنظومــة القيميــة للمجتمــع المســلم وتحميــه مــن األفــكار الهدامــة والشــهوات المنحرفــة مــن 

خــال منهــج وســطي وأســاليب مبتكــرة .
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925
طباعة الكتب

3.724
الجوالت والزيارات 

الدعوية

4.780
الرحالت التربوية والدعوية

البرامج التعليمية 
والدعوية

57.693

68.023
الوجبات الغذائية

46
المسابقات

3.130
الهدايا

توزيع الوسائل الدعوية
426.627

ات 
َ

ــاز ــَج
ْ
إن

َبــــــــــــاغ
منذ تأسيس 
المكتب بتاريخ 
1429/10/11هـ

2.810

الداخلون
 في اإلسالم
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