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الحمــد هلل رب العامليــن والصــاة والســام ىلع نبينــا محمــد وىلع آلــه وصحبــه ومــن إهتــدى بهديــه إلــى يــوم الديــن 

وبعــد....

ــام.  ــاة والس ــم الص ــد عليه ــا محم ــم نبين ــهم خاتمه ــاء وىلع رأس ــي دأب األنبي ــرة ه ــى اهلل ىلع بصي ــوة إل ــإن الدع ف

وهدايــة واحــد مــن البشــر خيــر مــن حمــر النعــم كمــا ورد يف حديــث َســْهِل بــن ســعٍد رضــي اهلل عنــه أنَّ النَّبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل 

ــٌر لــَك مــن ُحْمــِر النَّعــم( متفــٌق عليــِه. ِ ألْن يْهــِدَي اهللَّ ِبــَك رُجــًا واِحــًدا َخْي ، رضــي اهلل عنــه )فــــو اهللَّ ِلَعلــيًّ

ومنــذ إفتتــاح هــذه الجمعيــة املباركــة، جمعيــة الدعــوة واإلرشــاد وتوعيــة الجاليــات يف العزيزيــة بالخبــر )بشــائر( وهــــي 

تقــوم بــدور بــارز وجهــد مبــارك ومشــكور يف توعيــة النــاس وتوجيههــم ودعــوة غيــر املســلمين لإلســام يف هــذا البلــــد 

املبــارك. كــــما قامــت - بحمــد اهلل - بأنشــطة وبرامــج متنوعــة وكثيــرة لخدمــة املجتمــع. 

ــوال  ــم ل ــك ليت ــم يكــن ذل ــر املختصــر نعــرض لكــم تعريفــا ببشــائر وذكــر بعــض إنجازاتهــا وبرامجهــا. ول ويف هــذا التقري

تـــوفــــيق اهلل أوال ثــم تعــاون ودعــم الجميــع مــن مســؤولين وداعميــن ومتبرعيــن ومتعاونيــن ومنســوبين لهــذه الجمعية 

املباركة فـــشــــــكر اهلل لـــكل مــن كان سببا فــــي هذه اإلنجازات واملبادرات وجعلها فـــي موازين حـــسنات الجمـــــيع 

والـــــدال عـــــلى الخــــــير كـــفـــاعلـــــه. وفــق اهلل الجميــع ملــا فيــه خيري الدنيــا واآلخرة وعز اإلســام واملســلمين.

رئيس مجلس اإلدارة املهندس/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس إدارة الجمعية

صفته باملجلساإلسمم

رئيس املجلسعبدالرحمن بن محمد بن علي السحيباني1

نائب الرئيسعبدالطيف بن يوسف بن صالح املقرن2

املشرف املاليعدنان بن أحمد بن محمد األحمر3

عضوأحمد بن عبداهلل بن علي الخضر4

عضويوسف بن خالد بن محمد الخضير5

عضوإبراهيم بن ثابت بن إبراهيم العسكر6

عضوعيسى بن محمد بن عبداهلل العثمان7
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مــن شــارع الثاثين بالثقبة شــمااًل إلى شـــاطــــئ 

ــك  ــر املل ــع جس ــا م ــرقا وجــنـــوبـ ــزية ش العزيــ

فهــد وشـــاطــــئ نــصـــــف القمــر غربا.

نطاق الجمعية
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ــة،  ــة عالي ــة مهني ــة يف بيئ ــة تعاوني ــة دعوي مؤسس

بشــراكات  النــاس  لهدايــة  محترفــة  عمــل  وفــرق 

واملعاصــرة. األصالــة  بيــن  تجمــع  إســتراتيجية 

الرسالة:

مــن  باملجتمــع  املتميــز  اإلرتقــاء 

والتوجيــه. التوعيــة  خــال 

الرؤية:

الدعــوة إلــى اهلل ىلع بصيــرة وفق هدي 

املصطفــى عليه الصاة والســام.

شعارنا:

هوية الجمعية
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املحكمــة العامــة – مركز الشــرطة – مركز املــرور – إدارة األحــوال املدنية 

– مركــز هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر – الدفــاع املدنــي – 

مقــر البلديــة – مستشــفى العزيزية – 7 مســتوصفات حكوميــة وأهلية.

جســر امللــك فهــد املــؤدي للبحريــن ويعبــره أســبوعيا مــا يزيــد ىلع 

نصــف مليــون شــخص.

الجهات الحكومية يف نطاق الجمعية
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إحصائيات نطاق الجمعية
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تـــوعية وتوجيــه املســلمين بالحكمــة واملوعظــة  	

الحســنة. 

ورعايتهــم  	 الشــباب  توجيــه  ىلع  الــعــــمل 

وتحصينهــم مــن األفــكار الـــــتي تــؤدي بهــم إلــى 

االنحــراف والغلــو وتربيتهــم ىلع املنهج الوســطي 

ــدل.  املعت

ابتــكار مشــاريع دعويــة جاذبــة للشــباب والجاليــات  	

واملــرأة تجمــع بيــن األصالــة واملعاصــرة. 

الناطـــــقين  	 غيــر  املــســلـمــــين  تثقــيـــف 

لديهــم.  اإلســام  مفاهيــم  وترســيخ  بالعربيــة 

ــام ،  	 ــول يف اإلس ــلمين للدخ ــر املس ــوة غـيـ دعــ

ــام.  ــن اإلس ــة ع ــم الخاطئ ــح املفاهي وتصحي

ــم  	 ــم وتعليمه ــدد وتأهيله ــلمين الج ــة املس رعاي

ــم. ــل معه والتواص

أهم األهداف



12 تقرير اإلنجازات

تأهــيـــــل بعـــض الــمـــسلمين مــن  	

ــاة  ــوا دع ــيات ليكون ــف الجالــــ مختل

يف بـادهــــم.

إعـــداد وتأهيــل الدعــاة باحترافيــة  	

ــا  ــهم علميـ ــاء بــ ــز واالرتق وتــمــيــ

واجتمــــاعيا. وتربويــا 

تطــويــــــر العامليــن واملتـــعاونين  	

مــع املكتــب يف جــــميع املـــــهارات 

اســتراتيجية  تخـــــدم  الــــــتي 

الــــــجمعية.

ــجديد  	 ــام الـ ــم دور اإلع ــيل ودع تفعــ

مــن  واالســتفادة  وســائله  بــكل 

التقنــيــــة الــحديـــثة لخــدمـــــة 

املـــســـتــــهدفة. الــفــــئات 

وسائل تحقيق األهداف
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مراحل تأسيس 
الجمعية
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بعد إفتتاح
الجمعية
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زيارة مفتي املنطقة الشرقية للجمعية

األولى لفضيلة الشيخ خلف املطلق

الثانية لفضيلة الشيخ علي بن الصالح املري

من
إنجازات 
الجمعية
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برنامج دكة الشقرديةورشة عمل للعاملين واملتعاونين مع الجمعية
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املحاضرات والدروس والكلمات
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برنامج املجالس العلمية لشرح كتب السنة النبوية

أهداف الدورة:

نشر العلم الشرعي لدى عامة املجتمع. 	

تأصيل العلم الشرعي لدى طاب العلم وإجازتهم. 	

اســتخراج االحــكام الشــرعية مــن احاديــث الرســول صلــى اهلل عليــه  	
وســلم.

حفظ الفرد املسلم واملجتمع من االنحرافات الفكرية. 	

ــنن  ــي داوود- س ــنن اب ــه – س ــن ماج ــنن اب ــق ىلع: س ــراءة وتعلي ق
ــائي ــنن النس ــذي -س الترم

املشائخ املجيزون:

فضيلة الشيخ الدكتور يحي بن عبداهلل البكري

فضيلة الشيخ علي بن احمد الحدادي

مدة الدورة: 20 يوم بمعدل 5 ساعات يف اليوم

عدد ساعات الحضور: 100 ساعة

عدد الحضور: من الرجال 120 ومن النساء 30
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دعــوة غيــر املســلمين لإلســام وتعليمهــم أمــور دينهــم مــن أركان اإلســام 

والطهــارة والصــاة وترســيخ العقيــدة اإلســامية لديهــم ومــن ذلــك إقامــة 

درس أســبوعي خــاص للجاليــات ) رجــال – نســاء( .
مسلمون جـدد 

ينطقون الشهادة

 886
مسلم جديد
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البرنامج الترفيهي 
للجاليات
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برنامج اإلفطار 
والدعوة 

7 مخيمات إفطار ل 
72,000 مستفيد
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توزيع وجبات 
اإلفطار ىلع أصحاب 

السيارات

 6,600
وجبة إفطار
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برنامج عمرة 
رمضان 

33 رحلة عمرة 
لـ 1,655 مستفيد
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مصليات بشائر 
املتنقلة والثابتة

)2مصلــى(  الجمعيــة  لــدى 
مناطــق  بيــن  متنقــل 
ــر  التنــزة يف العزيزيــة بالخب
بشــاطئ  ثابــت  ومصلــى 
العزيزيــة لتقــام بهــا الصــاة 
ــن  ــوع م ــا ومجم يف اوقاته
ــن  ــر م ــو اكث ــا ه ــي به يصل

شــهريا مصلــي   5,200
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طباعة الكتب 
واملصاحف 
املترجمة 
وتوزيعها

12,867 مستفيد
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وسائل الجمعية 
اإللكترونية

250 صورة
ومقطع دعوي
2,100 تغريدة
12,000 متابع

913,138 مستفيد
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خدمة وتوعية 
عمال النظافة
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لقاء أئمة وخطباء 
مساجد أحياء 

العزيزية

34 إمام وخطيب
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زيارات بشائر
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برنامج السقيا 
والكسوة الدعوي

16.800 كرتونة ماء
676 كسوة
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املشاركات 
الوطنية

واألمن الفكري

4 معارض دعوية 
7 مشاركات 

وطنية
7,350 مستفيد 
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دورة ومسابقة مؤذن الحي

فكرة الدورة:

مسابقة ألندى وأجمل صوت يف األذان.

أهداف الدورة:

أ - غرس مفهوم فضل اآلذان.

ب - إنشــاء قاعــدة بيانــات ألفضــل املؤذنيــن يف املنطقــة 

لاســتفادة منهــم مســتقبًا.

ت - تحفيز الشباب إلقامة هذه الشعيرة العظيمة.

عدد املشاركين:

65 طالب من مدارس العزيزية - بنين.

تكريم املتسابقين والفائزين:

الفائــز األول: تذاكــر رحــات عمــرة مــع الســكن واملواصــات برفقة 

والديه

الفائز الثاني: تذاكر رحات عمرة مع السكن 

الفائز الثالث: كوبون مشتريات

وجوائز رمزية لباقي املشاركين مع حضور دورة لغة انجليزية.
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مشروع بشائر للدعوة اإللكترونية

مشــرع دعــوي متميــز أطلقتــه بشــائر يف منتصــف ربيــع األول لعــام 

ــاة  ــام دع ــة بقي ــي اإللكتروني ــل االجتماع ــات التواص ــر منص 1441 عب

ــاليب  ــة يف أس ــه عالي ــلمين باحترافي ــر املس ــوة غي ــة بدع الجمعي

الدعــوة وقــد حققــوا نتائــج مبهــره بتوفيــق اهلل ومــن هــذه النتائــج 

ــر املســلمين يف اإلســام يف  ــر مــن 680 شــخص مــن غي دخــول أكث

غضــون خمســة أشــهر ليــس هــذا فحســب ولكــن يتبــع ذلــك التواصــل 

معهــم لتعليمهــم فضائــل ومبــادئ وأحــكام اإلســام لتثبيتهــم ىلع 

هــذا الديــن وهلل الفضــل واملنــة.
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منصة التبرع اإللكتروني

قامــت الجمعيــة بدراســة تســهيل التبــرع عبــر القنــوات االلكترونيــة فكانــت 

فكــرة انشــاء منصــة التبــرع الســريع وانــت يف بيتــك او يف مكتبــك او مــن 

ــة  ــع ىلع منتجــات الجمعي ــا وتطل ــى منصتن اي مــكان تســتطيع الدخــول ال

مــن مشــاريع تحتــاج الــى دعمكــم بإســتخدام جميــع طــرق الدفــع نتشــرف 

DAZIZIA.SA ــا ــا يف متجرن بزيارتكــم لن
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الحسابات البنكية العامة

Sa 6480000567608014445550

Sa 5305000068201384802000

حسابات وقف الدعوة

Sa 6380000567608014445568

Sa 5305000068201384802001

حسابات تطبيق سلسبيل
)سقيا املاء(

Sa 6080000567608014442227

Sa 5305000068201384802004

حسابات بشائر الرسمية

Website:  aziziadawa.org.sa

Email:      bashaer@aziziadawa.org.sa

Tel :         0138818000

Mob :      0556757505

Facebook:            bashaer _ dawah      

Twitter:         @bashaer _ dawah

Instagram:    bashaer _ dawah

YouTube:           bashaerdawah      
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DAWAH AND COMMUNITY GUIDANCE ASSOCIATION IN AZIZIA - ALKHOBAR (BASHAER)

 0556757505

 0138818000

bashaer@aziziadawa.org.sa

www.aziziadawa.org.sa


