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خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز

سمو ولي العهد محمد بن سلمانالملك عبدالعزيز آل سعود



الملكي األميرصاحب السمو 

بن فهد بن سلمانأحمد 

معالي المهندس أحمد بن

سليمان الراجحي
بن ناصر العسكراألستاذ عبداهلل 

األميرصاحب السمو الملكي 

بن نايف بن عبد العزيزسعود 

وزير الموارد البشرية والتنميةالشرقيةنائب أمير المنطقة 

االجتماعية

محافظ الجبيل أمير المنطقة الشرقية



المقدمة

الشؤون التعليمية

اإلشراف النسائي

المشاريع

المحتويات



المقدمة

والرسالةالرؤية 

والقيم

هاتعريف

الجمعية في سطور

أعضاء مجلس اإلدارةفروعها

كلمة رئيس مجلس

اإلدارة



اإلدارةمجلسكلمة رئيس 

. ينالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمع

وبعد

والذي يمثلل حصلاد واملار الجمعيلة ( قطاف )بمناسبة صدور التقرير السنوي 

م، فإننا نتقدم بالشلكر لمسلتحا الشلكر والحملد والثنلاء هلل جلل خالل عام 

في عاله، صاحب الفضل واإلنعلام واإلحسلان، فلإن ملن شلكر نعملة اهلل علينلا أن 

ا وأم}: نقوم باالعتراف بها، والتحدث عنها وإرجاع الفضل ألهلها قال اهلل تعالى

قنا فله الحمد في األولى واآلخرة، وله الشكر سبحانه أن وف{ بنعمة ربك فحدث

.لخدمة كتابه المجيد

م ام الشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين على جهوده

آن المباركة في خدمة القرآن وأهله ودعمهم للجمعيات الخيرية لتحفليظ القلر

األملن الكريم، ونسأل اهلل العلي القدير أن يديم عليهم نعمة الصحة والعافية و

.واألمان

م من أنشطة وبرامج ومشاريع في سلبيل إن هذا التقرير يمثل صورة متكاملة لما تم إنجازه وتحقيقه بحمد اهلل خالل عام 

.«لمهإن أفضلكم من تعلم القرآن وع»: األفضلية والخيرية التي أخبر عنها المصطفى صلى اهلل عليه وسلم بقوله تحقيا 

امرات دعلم أهلل الخيلر والبلر واإلحسلان، نسلأل اهلل العللي الكريم ما هو إال امرة من القارئ وهذا التقرير الذي نقدمه بين يدي 

.القدير بمنه وكرمه أن يعظم لهم األجر والثواب في الدنيا واآلخرة

:رئيس مجلس إدارة الجمعية

خاللد بن علبلداللرحملن الجلبلر



الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

العطلاء بعملرا حلافال هو عمر الجمعية الخيرية لتحفليظ القلرآن الكلريم بمحافظلة الجبيلل، عاما امانية واالاون 

:رؤية ورسالة وقيملتحقيا جاهدة والتميز واإلبداع، والريادة في العمل الخيري، تعمل 

التطوير 

المستمر

القيم

االبداع 

واالبتكار

التواصل 

الفعال

االتقانالشفافية

.مستدامةوموارد المنارة في بناء جيل القرآن بتقنيات متطورة وكفاءة تشغيلية 

الرسالة

وتعليملله مللن خللالل بللرامج قرآنيللة متميللزة وكللوادر مؤهلللة ونظللم الكللريمتحفلليظ القللرآن

.متقدمة في بيئة جاذبة آمنة وشراكة مجتمعية مستدامة

تتحلدث لغلة األرقلام علن إنجلازات الجمعيلة التلي حققتهلا (  قطلاف )التقريرومن خالل هذا 

.مبفضل اهلل تعالى ام بفضل أهل العطاء والبذل خالل العام 



الجمعية في سطور

:تعريفها

في مؤسسة خيرية تهتم بتعلليم كتلاب اهلل لكافلة ابقلات المجتملع، حيلن بلدأ نشلااها اإلشلرا

.()االجتماعية والتنمية الموارد البشرية وترخيص ، هلبتاريخ 

:فروعها

-:بمحافظة الجبيل علىعلى حلقات المساجدلجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريماتشرف 

.الجبيل الصناعيةبمدينة البرامج القرآنية والحلقات. 

.البلدبمدينة الجبيلالبرامج القرآنية والحلقات. 

.بالجبيلهالميابمحطات تحلية البرامج القرآنية والحلقات. 

:وتشرف على،إدارة اإلشراف النسائي. 

.أربعة عشر مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكريم( ). أ

.أربع روضات لألافال. ب

.التعليم عن بعد. جل

.مركز اشعاع للتدريب. د

.القرآن الكريممعلمات معهد إعداد . هل



أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

خالد بن عبدالرحمن الجبر

اارق بن سعود بن حماد البليهد

سامي بن علي المحارف

عبدالرحمن عبداهلل بن محمد بن 

السالم 

سعد بن علي آل عائض القحطاني

با جودةسعيد بن محمد أحمد 

عبداهلل بن مقبل عبداهلل القرعاوي

عبداهلل بن علي بن محمد العنيزان

عبداهلل بن مبارك المسحل

العمل

مدير إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع

خطيب جامع -( سابقا)في سابك 

عبداهلل بن عباس بالجبيل الصناعية

مدير مدرسة اإلمام عاصم المتوسطة 

سابقا

شركة سابك-مراجع داخلي 

رئيس شركة نماء للبتروكيماويات 

(سابقا)رئيس شركة تصنيع 

(سابقا)رئيس شركة شيفرون 

(سابقا)رئيس شركة المتقدمة 

(سابقا)رئيس شركة ابن زهر 

رجل أعمال

المنصب

الرئيس

نائب الرئيس

المسؤول المالي

عضوا  

عضوا  

عضوا  

عضوا  

عضوا  

عضوا  



الشؤون التعليمية ل بنين



الحلقات

ة تشرف إدارة الشؤون التعليمية بالجمعية عللى مجموعل

: من األنشطة والبرامج التعليمية من خالل

حلقات المساجد

حفظ وهي حلقات المساجد التعليمية المتخصصة في بناء األجيال وتربيتهم على

.كتاب اهلل والتحلي بأخالق القرآن وتعاليمه

البيان

مساجد

معلما

حلقة

مشرفا

االبا

حافظا

العدد
:إحصاءات عامة



الحلقات

حلقات خدمة المجتمع

لقلات ومن بين تلك الحلقات التي تشرف عليها إدارة الشؤون التعليمية الح

:المساندة والتي تخدم فئات من شرائح المجتمع وهي كما يلي

العدد

برنامج اختبار المستويات

الب يلتم ملن خاللهلا تقيليم أداء الطلإشلرافية، وهي االختبلارات الفصللية التلي تقيمهلا إدارة الشلؤون التعليميلة تحل  لجنلة 

.وتحسين مستوياتهم

عدد الطالب 

المختبرين

عدد األجزاء 

المحفوظة

حلقات 

الجاليات
حلقات 

الموظفين

حلقات سجن 

الجبيل

حلقة 

المتقاعدين

المستفيدين



الحلقات

البرامج الصيفية

البلرامج تحرص إدارة الشؤون التعليمية على استغالل أوقات الشباب فتلرة اإلجلازة الصليفية بملا يعلود علليهم بلالخير والنفلع وملن تللك

-:الصيفية

البيان

حفظ الحلقات الصيفية والرمضانية المكثفة ل

القرآن

البرامج القرآنية

العدد
عدد األوجه المحفوظة 

والمراجعة 

عدد 

المستفيدين

البرنامج

دورات التجويد

برنامج ماهر

اليوم التطوعي

األسبوع القرآني

دورة إتقان المحاريب

المسابقة المحلية

مسابقة الصوت الندي

دورة تأهيل المعلمين الثالثة

التعريف

وهي دورات تجويديه تأهيلية في تجويد القرآن وتالوته

لتأسيس الصغار في القاعدة النورانية وتحسين األداء لباقي الفئات العمرية

برنامج اليوم التطوعي السعودي العالمي لتصحيح التالوة

.ألف وجهالحلقات لمراجعة ما تم حفظه، تم مراجعة أكثر من لطالب أسبوع قرآني مكثف 

.دورة تأهيل حفاظ الجمعية إلمامة الناس في صالة التراويح في رمضان

يات مسابقة محلية تقام على مستوى محافظة الجبيل لطالب الحلقات يترشح منها خمسة االب  لتصف

.مسابقة الملك سلمان على مستوى المنطقة الشرقية

.مسابقة أجمل تالوة بين االب الحلقات بجميع الفئات

.المعلمين في إدارة الحلقات و أحكام التجويدوتأهيل تطوير 

المستفيدين



اإلشراف النسائي



المدارس النسائية

:سير المدارس والفصولومتابعة مدرسة نسائية، اإلشراف على 

البيان

المدارس

الحلا

الطالبات

الحافظات

المعلمات

المشرفات

العدد

:الروضات

الق أنشأت إدارة اإلشراف النسائي أربع روضات صباحية لألافلال، تهلتم بتعلليم اللنآلء اآلداب واألخل

ن يحفظ حيوحفظا، ةتالوالفاضلة وترسيخ العقيدة الصحيحة، وتركز على تحفيظ القرآن وتعليمه 

.وتعليم القاعدة النورانية. الكامالطفل جزء عم 

روضة دوحة القرآن

عدد األافال عدد الفصول

روضة براعمروضة رياحينروضة األبرار



:التعليم عن بعد

وة ومن خلالل االسلتفادة ملن التقنيلة الحديثلة تسلعى الجمعيلة إللى تعلليم القلرآن الكلريم تلال

التلي وصلباحا ومسلاء، لجميلع األعملار والمسلتويات ( اإلنترن )عبر الشبكة العنكبوتية وتجويدا 

.دولة في العالم46حين شمل  تلك المقارئ هل،1432افتتح  عام 

المقارئ

(صباحية ومسائية)المقرأة اإللكترونية 

:النااقة بغير العربيةالجاليات 

إللى تقيم مدرسة ميمونة بن  الحارث حلقات للجاليات الغير نااقة بالعربية في خطوة رائلدة تهلدف

.توسيع شريحة المستفيدات من أنشطة وبرامج الجمعية

(صباحية ومسائية)المقرأة الهاتفية 

المستفيدات

عدد الحلا

جاليات نسيبة بن  كعبميمونة بن  الحارث

عدد الطالبات



:خدمة المجتمع

:ومن ضمن البرامج واألنشطة التي تقدمها إدارة اإلشراف النسائي لخدمة المجتمع ما يلي

البيان

مشروع تراتيل الحلا الخارجية

كلية العلوم التطبيقية والكلية الجامعية

موردمشروع 

حلا التميز للفتيات

(به نسعد) برنامج 

من القرآنأجزاء تخصيص يوم كامل لمراجعة 

بينهميتدارسونهحلا 

الميسرالحلم 

مع مناهج عامين القرآن الكريم كامال  خالل حلقات لختم 

تجويديةتدبرية ودروس 

الفئة المستهدفة

الطالبات

تأهيل المعلمات

الطالبات

الطالبات

المجتمعللمتعلمات من عموم حلا 

الطالبات

المستفيداتالعدد



:الدورات والبرامج الصيفية والرمضانية

وملن . ي المجتمعبتوفير بيئة تعليمية وتربوية وترفيهية مناسبة لشرائح متعددة فتتميز 

:تلك البرامج

البيان

عدد الدورات والبرامج

الطالبات

عدد الحلا

العدد

برنامج نسمات قرآنيةالواحات القرآنية الرمضانيةبرنامج ابجديات ممتعة

:إحصائيات المستويات 

لدراسي على اجتيازهن الختبار األجزاء على مدار االث فترات خالل العام ابناء تقييم الطالبات يتم 

:حسب المستويات التالية

عدد الطالبات المتقدماتعدد األجزاء



:الدورات اإلدارية والتطويرية

مشرفين -معلمين–إداريين )ما بين ه 1442موظفة خالل عام موظف و621حين تم تدريب 

معلمات رياض-معلمات الحلا القرآنية -تموظفات إداريا-مشرفات -مساعدات -مديرات -

تطلويرهن فلي مجلاالت متعلددة دورات وورشة عملل، بهلدف10من خالل ما يقارب ( األافال

(.تعليمية وإدارية ومهارية)

عدد المستفيداتعدد الدورات

:المسابقات

, طالباتيقيم اإلشراف النسائي عددا من المسابقات التي تهدف إلى إضفاء روح التنافس بين ال

.وتشجيعهن على المراجعة وتثبي  الحفظ

مسابقة الحافظات

المستفيداتعدد المسابقات

متقنإنجاز الختبار األجزاءمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

مسابقة الهيئة الملكية



إعداد معلمات القرآن الكريممعهد

تطوير والسعوديات، لتحقيا المساهمة في سد احتياج الدور النسائية من المعلمات المؤهالت سعيا 

. يةالمديرات والمعلمات واإلداريات في الدور النسائية، والمساهمة في تطوير عملل الملدارس النسلائ

.معلمات القرآنمعهد اعداد فقد تم اقامة وتواين الوظائف لتحقيا رؤية المملكة 

:المعهدإحصائيات 

:إحصائيات البرامج

التعليمي

االبة

خريجة 

برامج تعليمية

أنشطة الطالبات

فعاليات متنوعة 

حمالت توعوية 

مسابقة 

الشراكات 

شراكات

نسبة التطوع%

ساعات تطوعية

التطوير المهني

دورة تطويرية

ورش عمل 

المستفيداتالبرامج

(دورات صيفية)برنامج نسمات قرآنية (تطوير مهارات معلمات القرآن الكريم)برنامج وابل 



شراكات واتفاقيات



دعم برنامج الموارد 

البشرية 

تلللللم توقيلللللع اتفاقيلللللات 

مع كل( شراكة مجتمعية )

:من

 شللللللللركة التميمللللللللي

. للخدمات و الصيانة

 شللللللللللركة العليللللللللللان

. ديسكون

 شلللللللللركة العملللللللللارة

.للمقاوالت

شراكات مجتمعية 

اكة تم توقيع اتفاقيات شر

:مجتمعية مع كل من

 شللللللللراكة مؤسسللللللللة

المجللللدوعي الخيريللللة 

.لتعليم القرآن 



المشاريع الوقفية

استثماريةتعليمية

.الوقف أجر دائم في الحياة وبعد الممات



مشاريع تعليمية

المكان

المساحة

المحتويات

الجبيل الصناعية ل مجمع تحفيظ القرآن الكريم بحي القدس

م: مساحته

إدارة , قاعات متعددة األغراض , مركز تدريب , معهد إعداد المعلمات , مدرسة نسائية 

إدارة الجمعية , االشراف النسائي 

جاري التهيئة الستقبال الطالبات  المرحلة الراهنة

من المشروع%انجازنسبة اإلنجاز

علة من أهداف الجمعية إقامة مدارس نسائية لتحفيظ القرآن الكريم في أرجلاء المحافظلة، لتكلون عللى مبلان وقفيلة تاب

الجبيل، سلدا للجمعية فقد تم ااالق مشاريع تعليمية وقفية لبناء خمس مدارس نسائية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة

.لحاجة المجتمع وكثرة الطلبات على المدارس النسائية

(:المرحلة األولى)وقف منار القرآن بمدينة الجبيل الصناعية . 



(:المرحلة الثانية)وقف منار القرآن بمدينة الجبيل . 

(:المرحلة الثالثة)وقف منار القرآن بمدينة الجبيل . 

مشاريع تعليمية

المكان

المساحة

المحتويات

الجبيل البلد، حي الخالدية

م: مساحته

مدرسة نسائية، وفصول دراسية، وقاعات، وروضة أافال، وحضانة، ومكاتب 

.  إدارية، وخدمات مساندة

إعداد المخططات الهندسيةالمرحلة الراهنة

المكان

المساحة

المحتويات

الجبيل البلد، مخطط الحمراء

ممساحته 

، مدرسة نسائية، وفصول دراسية، وقاعات، وروضة أافال، وحضانة، ومكاتب إدارية

.  وخدمات مساندة

إعداد المخططات الهندسيةالمرحلة الراهنة



:مدرسة نسائية لتحفيظ القرآن الكريم. 
-رحمها اهلل-النسائية الجالسيمدرسة نورة . 

:لتحفيظ القرآن الكريم

مشاريع تعليمية

المكان

المساحة

المحتويات

الجبيل البلد، حي الواحة

ممساحته 

.فصول دراسية، وحضانة، وقاعة

%االنتهاء من التأاين المرحلة الراهنة

المكان

المساحة

المحتويات

الجبيل البلد ، حي الجوهرة

م: مساحته

.فصول دراسية، وحضانة، وقاعة

%بدء التشطيب المرحلة الراهنة



:بمخطط الذهبالنبراسمشروع وقف 

مشاريع استثمارية

المكان

المساحة

المحتويات

حي المرقاب–الجبيل البلد مخطط الذهب 

م: مساحته 

.انشاء برج استثماري، يحتوي على امان أدوار

مليون ريالالتكلفة التقديرية 

ود تسعى الجمعية إلى تحقيا االستدامة الماليلة، ملن خلالل إقاملة المشلاريع االسلتثمارية، واألوقلاف التلي يعل

:ريعها لدعم الحلقات والمدارس النسائية ومن ذلك

تم االنتهاء من المخططات الهندسيةالمرحلة الراهنة



الحسابات البنكية



البنك

مصرف الراجحي

الحساب العام

مصرف الراجحي

حساب الوقف

مصرف الراجحي

حساب الزكاة

مصرف الراجحي
وقف بناء مدرسة عائشة

البنك األهلي

البنلللللللك السلللللللعودي 

لالستثمار

بنك الجزيرة

بنك البالد

البنلللللللك السلللللللعودي 

الفرنسي

البنكرقم الحساب

البنك العربي

بنك الرياض

بنك ساب

مصرف اإلنماء 

رقم الحساب

الحسابات البنكية



مبارك اهلل بعطائك

وبدعمكم نستمر


