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أيُّهــا األبنــاُء عليكــم واجــب عظيــم جتــاَه ديِنُكــم ثــمَّ وََطِنِكــم، فحاِفــُظ القــرآِن ال 

بــدَّ أن يكــوَن ُقــدوًة فاعلــًة، وأن يتخلَّــَق بأخــاِق القــرآِن، وبســيرِة نبينــا محمــد صلــى 

اهلل عليــه وســلم حتــى يكــوَن نافعــاً لِديِنــه ووطِنــِه ومجتَمِعــِه، وهنيئــاً لكــم مــا 

هاتِكم  أنعــَم اهلل بــِه عليكــم مــن حفــِظ كتابـِـِه وترتيــِل آياتـِـه، وهنيئــاً آلبائُِكــم وأمَّ

وُمعلِِّميُكــم، وهنيئــاً لنــا جميعــاً فأنتــم أبْناُؤنــا البــرَرَُة، وأُوصيكــم بالوســطيَِّة فــي 

َمنَهِجُكــم فــي كلِّ شــيٍء؛ بعيــداً عــن امليــِل والتطــرُِّف والهــوى، ألنَّ الوســطّية هــي 

ــِة التــي أرادَهــا اهلُل لهــا واْمتَدَحهــا بِهــا، وإنَّ مــن فضــِل اهلِل علينــا  صفــُة هــذه األمَّ

فــي هــذه الدولــِة املباركــِة -اململكــُة العربيــُة الســعوديَُّة - منــُذ نشــأَتِها علــى يــِد 

ــا هــذا  ــز آل ســعود، وإلــى يوِمَن ــإذن اهلل - امللــُك عبدالعزي ــسِ - املغفــور لــه ب املؤسِّ

ــتوراً  ــاذِِه دُْس ــاً، واتخ ــاً وتعليم ــى تطبيق ــاِب اهلِل تعال ــى بكت ــِد اهلِل تُعن ــَي بحم وه

ــِل  ــا املتواص ــاِل دعِمه ــن خ ــك م ــُر ذل ــؤونها، ويظه ــِع ش ــي جمي ــا ف ــاً له ومنهج

ــِة بطباعــِة  ــاً، والعناي ــاً ومعنوي ــِظ القــرآِن الكــرميِ مادِّي ــِة لتحفي ــاِت اخليري للجمعي

ــِه املســلموَن فــي  ــِه لينتفــَع ب ــات وتوزيِع ِة لُغ املصحــِف الشــريِف وتفســيره بعــدَّ

جميِع أنحاِء العالم.

وال شــكَّ أنَّ جهــودَ اجلمعيــِة اخليريــِة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي وبراَمَجهــا وعَملَهــا 

ــانََدِة  ــم واملس ع ــن الدَّ ــَد م ــتحقُّ املزي ــاِمَيِة؛ تس ــالِتها الس ــِق رس ــدؤوَب لتحقي ال

ــتحقُّ  ــودِ تس ــذه اجله ــِة ه ــننَي لرعاي ــرِ واحملس ــِل اخلي ــادرَة أه ــا أنَّ مب ــد، كم والتأْيِي

الشكرَ والثناَء والدعاَء للعلِّي القِدير أن يُجزَِل ألصحابِها األجرَ والثواَب. 

 ) من حفل تكرمي الدفعة 28 لعام 1438هـ (         

كلمة الرئيس الفخري للجمعية 

اإلسراء آية)9(
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كلمة رئيس الجمعية
ــتقرارٍ  ــٍن واس ــن أم ــه م ــا نعيش ــة م ــي نتيج ــا ه ــي جننيه ــرة الت إّن الثم

وجمــٍع للكلمــة ووحــدٍة الصــف، فلنحافــظ علــى هــذا األمن ونشــكر اهلل 

عليه بااللتزام بطاعته والبعد عن معاصيه.

ــه  ــن معين ــِل م ــرمي والنه ــرآن الك ــا بالق ــا وبناتن ــاِم أبنائن ــدر اهتم وبق

الصافــي؛ تزكــى نفوُســهم وتِصــحُّ عقائُِدهم وحتســُن أخاُقهــم ، ويعرفون 

لربِّهــم ولنبيِّهــم ولــوالةِ أمرِهــم وآلبائِهــم وأمهاتِهــم قدرَهــم والواجــَب 

جتاههم ألن ذلك كلَّه يجدونه في كتاب ربهم.

إّن تكــرمي أبنائنــا حفظــة كتــاب اهلل هــو امتــداد ملــا تقــوم بــه هــذه الدولــة 

ــن  ــلمان ب ــك س ــريفني املل ــني الش ــادم احلرم ــها خ ــى رأس ــة وعل املبارك

عبدالعزيــز- أيــده اهلل ونصــره- الــذي يشــدُّ مــن عضــده وليُّ عهــده صاحب 

الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه اهلل 

للعنــــايِة بكتــــاب اهلل عـز وجــل إميانــاً مـن والة أمــــر هـذه البــاد بـأنَّ 

العـــزَّ والنصـرَ واخليـرَ والتمكيــــَن في اتِّبــــاِع الوحييـن, والعمــِل بهمــا 

حتقيقاً لقول اهلل تعالى:

رئيس اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي 
باملنطقة الشرقية

رئيس محكمة االستئناف باملنطقة الشرقية
معالي الشيخ / عبد الرحمن بن محمد آل رقيب

 احلج: 4٠ - 41 

) من حفل تكرمي الدفعة 28 للعام 1438هـ (
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رئيس اجمللس معالي الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب

نائب الرئيس معالي الشيخ/ يوسف بن عبدالرحمن العفالق

املسؤول املالي املكرم األستاذ/ محمد بن ناصر السويدان

عضو فضيلة الدكتور/ صاح بن صالح السمّيح

عضو فضيلة الدكتور/ عبد اهلل بن عبد الرحمن السلطان

عضو فضيلة الشيخ/ عبد اهلل بن فريح البهال

عضو فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن نومان الشمري

عضو فضيلة الشيخ/ نواف بن وادي الدوامي

عضو املكرم الشيخ/ علي بن إبراهيم اجملدوعي

عضو سعادة الدكتور/ محمد بن تركي التركي

عضو سعادة املهندس/ خالد بن محمد البواردي

عضو سعادة الدكتور/ عايض بن فرحان القحطاني

عضو سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم املديرس

عضو املكرم الشيخ/ خالد بن حسن القحطاني

عضو سعادة الدكتور/ صالح بن سليمان الرشيد

عضو املكرم الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الرزاق األنصاري
  

 

أعضاء مجلس اإلدارة
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من نحن؟
نحــن مؤسســة خيريــة تعنــى بتعليــم كتــاب اهلل لناشــئة 
ــاً،  ــاً وإتقان ــاوًة وحفظ ــع ت ــات اجملتم ــع فئ ــلمني وجمي املس
علميــة  ومناهــج  شــاملة  برامــج  خــال  مــن  وذلــك 
ــني  ــاب اهلل؛ راج ــة كت ــزة خلدم ــاءات متمي ــة وكف متخصص
بذلــك مرضاتــه واألجــر والثــواب للمنفقــني والقائمــني 
عليهــا، وتشــرف عليهــا وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة 

واإلرشاد، وحتظى بالرئاسة الفخرية من لدن 
صاحب السمو امللكي

األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير املنطقة الشرقية

وتوالى على رئاستها كٌل من:
فضيلة الشيخ/ عثمان بن إبراهيــم احلقيـــل )رحمـه اهلل(
وفضيلة الشيخ/ عبـــدالكـريــم الشيحــة )رحمــه اهلل(
وفضيلة الشيخ/ محمد بن سليمان آل سليمان )رحمه اهلل(

ويرأسهـــا حاليــاً رئيس محكمــة االستئنـاف باملنطقــة 
الشرقيـة معالي الشيـخ/ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب.
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حفر الباطن

النع�ية

الصرار
وادي املياه

مليحه

اجلبيل
عنك

قرية العليا

اخلفجي
الدمام

رأس تنورة

اخل�

بقيق

االحساء

الرفيعة

النطاق الجغرافي
لعمل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

بالمنطقة الشرقية
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الرسالة:
ــاوًة  ــرمي ت ــرآن الك ــم الق ــعى لتعلي ــة تس ــة خيري ــن جمعي نح
وحفظــاً وفهمــاً وعمــاً، بتميــز وإتقــان مــن خــال برامــج 
متنوعــة ومناهــج علميــة متخصصــة وكفــاءات متميــزة، وربــط 
جميــع فئــات اجملتمــع بالقــرآن راجــني ثــواب اهلل للمنفقــني 

عليها. والقائمني 

الرؤية:
ــق  ــى حتقي ــادر عل ــي ق ــام مؤسس ــق نظ ــاء وف ــز بالعط التمي
االســتدامة وتعزيــز القيــم مبنهــج قرآنــي لبنــاء مجتمــع 

بالقرآن. يحيا 

القيم:
اإلخــاص: أن يكــون مقصدنــا فــي جميــع أعمالنــا رضــا اهلل 	 

ــه إال  ــن ورائ ــي م ــا نبغ ــاً، ف ــوالً وعم ــى ق ــبحانه وتعال س
واملثوبة. األجر 

األمانــة: حتمــل املســؤولية فــي أداء حــق املــكان الــذي ننتمــي 	 
إليه وكل ما يــوكل إلينا بصدٍق والتزام.

اإلتقــان: أداء العمــل بجــودة، والســعي املســتمر لتحســينه 	 
وتطويره.

ــه 	  ــه، ومــا يجــب أن يكــون علي القــدوة: تطبيــق مــا ندعــو ل
وخــارج  داخــل  وتعاملهــم،  عملهــم  فــي  القــرآن  أهــل 

اجلمعية.

ــرأي 	  ــي ال ــاركة ف ــق املش ــن طري ــا ع ــذ قراراتن ــورى: نتخ الش
والتخصصات. اخلبرات  وفق 

ربط اجملتمع
بكتاب اهلل

تعليم
وحتفيظ القرآن

التربية
القرآنية

األنشطة الرئيسية للجمعية

الخارطة االستراتيجية 
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محور العمالء:
إيجاد بيئة جاذبة الســتقطاب الطاب والطالبات.	 

إعداد طاب متخلقيـــن بأخـــاق القرآن الكريـــم.	 

إبــراز الصورة الذهنية للجمعية لدى املســتفيدين.	 

تعظيــــم كتــاب اهلل في اجملتمــع.	 

المحور المالي:
زيـــادة املوارد املاليـة الثابتــة.	 

بناء شراكات استراتيجية مستدامة مع املؤسسات املانحة.	 

محور العمليات الداخلية:
زيادة أعداد املســتفيدين بنسب تتواءم مع أعدادهم في اجملتمع.	 

تنفيذ برامــج تربوية جاذبة تعّزز القيم.	 

ــات.	  تفعيل التقنية في جميع العمليــ

تطويــــر إدارة تنميــة املـوارد املاليــة.	 

التحسني املستمر لعمليات اجلمعيـــة.	 

محور التعلم والنمو:
اســتقطاب الكفاءات والقيادات وتفريغها.	 

تطوير وتأهيل العامليـــن.	 

تهيئــة بيئة عمل محفزة.	 

الخارطة االستراتيجية 



برامج البنين 1٠
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ِحَلق الطاب في املساجد واجلوامع:يتم تعيني نخبة من املعلمني واملشرفني واملراقبني للعمل واإلشراف عليها.

املدرسة القرآنية: أكثر من ثاث ِحلَق قرآنية في مسجد أو جامع. 

اجملمــع القرآنــي: أكثر من خمس حلق قرآنية في اجلامع.

عدد عدد الِحَلقالمنطقة
الطالب

عدد 
المعلمين

عدد المشرفين 
والمراقبين

الدمام ومكاتب 
٨٩٠٩٧١٥٨٩٠١٤٩اإلشراف

٣٧٢٣٩٠٦٣٣٩١٧االحساء
٢٨٥٤٩٦٩٢٨٥١٠٦حفر الباطن

٢٢١٣٣٩٥١٢٧١٧الجبيل
٣٩٥٧٠٣٢٤الخفجي

١٨٠٧٢٢٥٥٥١٦٧٣٢٩٣اإلجمالي

عدد المعلمينعدد الطالبعدد الِحَلق
عدد المشرفين 

والمراقبين

١٨٠٧٢٢٥٥٥١٦٧٣٢٩٣

الِحلَق والمدارس القرآنية  
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مراكــز تُعنــى بتعليــم القــرآن الكــرمي واللغــة العربيــة والســلوك والتهذيــب لفئــة األطفــال مــن عمــر )٤ ــــ ٦( ســنوات علــى 
أيدي نخبة من املعلمني املهرة املتقنني لتاوة وجتويد كتاب اهلل تعالى.  

عدد المشرفينعدد المعلمينعدد الطالبعدد الفصولالمنطقة

١٣١٤٦١٣٦الدمام

١٨٢٤٢٢٢١٠الخبر

١٠١٧٠١٠١الخفجي

٤٥٥٤١رأس تنورة

٥٦٦٥٢النابية

١١٤١١بقيق

٥١٦٩٣٥٥٢١اإلجمالي

عدد المشرفينعدد المعلمينعدد الطالبعدد الفصول

٥١٥٥٢١

القارئ الصغير

٦٩٣
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حتفيظ القرآن الكرمي بطريقة التلقني لطاب الصفوف األولية وذلك لتأسيس الطالب على احلفظ اجملّود منذ الصغر.

عدد الطالبعدد الِحَلقمكتب اإلشراف
٣٢٣٧٠شرق الدمام
٦٧٩٠٩غرب الدمام

٣٦٤٢٢الخبر
١٢١٥١عنك

٥٧٥رأس تنورة
٢٤٩بقيق

٢٤٠النعيرية
٢٢٧الرفيعة

٣٢٨قرية العليا

١٦١٢٠٧١اإلجمالي

عدد الطالبعدد الِحَلق

١٣٥١٦٢٤

ِحلَق التلقين 
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اظ الُحفَّ

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

١٨٢ ١٨٣

١٤٥
١٦١

١٠١

٢١٠
١٩٨ ٢٠٣

٢٢٧
٢٧٩

٢٢١
٢٦٩

رسم بياني يوضح عدد الحفاظ آلخر ١٢ عامًا

التكلفة السنوية للحلق وبرامج البنين

» 2٠ «  مليون ريال 

عدد المشرفينعدد الطالبعدد المعلمينعدد الحلق 1.8٠722.555 1.673293

العام الدراسي

المجموع

عدد الحفاظ

عدد الحفاظ 

1428هـ  -1429هـ

1388هـ  -1425هـ

1429هـ -143٠هـ

1427هـ 

1426هـ 

143٠هـ -1431هـ

1431هـ -1432هـ

1432هـ -1433هـ

1433هـ -1434هـ

1435هـ

1436هـ

1437هـ

1438هـ

١٨٢

٦٨٠

١٨٣

١٦١
١٠١

١٤٥
٢١٠
١٩٨
٢٠٣
٢٢٧
٢٧٩
٢٢١
٢٦٩

3.٠59
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ــد  ــد التجوي ــة قواع ــاوة ودراس ــح الت ــم وتصحي تعلي
واللغــة العربيــة نظريــاً لتطبيقهــا علــى نصــوص 
القــرآن الكــرمي، وتخريــج معلمــني علــى مســتوى عــاٍل 
ــام ١٤٠٦هـــ  ــدورات ع ــذه ال ــدأت ه ــد ب ــن الكفــاءة، وق م

والتحق بها أكثر من ٣٣٠٠٠ دارس ٍ حتى اآلن.

اسم المركز / الجامعالحيالمنطقة

ت
ورا

لد
د ا

عد

ن
سي

دار
د ال

عد

ن
مي

عل
لم

د ا
عد

ن
في

شر
لم

د ا
عد

غرب
الدمام

١٤١٧٤١٤١مبارك العسكـرالنـــــــور
١٨١٠الفـــــــــوزانالفيصليـة
٢١٦٢٠فيصل بن تركيالجلويــــة

شرق
 الدمام

٩١٧٩١٧١الريان )تجويد(محمد بن سعود
٧٩٥١٢١المجدوعيالباديـــــة

٥٤٧٥١قنبر األنصاريالنخيـــــل 
٣٢٥٣١أبي بن كعبالمريكبـات

الخبر

١١٠١١خادم لحرمينإسكان العزيزية
٢٤٠٢٠أنس الصقيرالحزام الذهبي

١١٢١٠سارة الرزيزا )العمير(الهـــــــدا
٦٥٩٦١السبيعيالثقبـــــة
٣٣١٣١جعفر بن أبي طالبالبايونيـــة
٣٢٩٣١أنس بن مالكالعقربيــة

٣٣٣٣١الهدايةالخبر الشمالية
٦٠٧٥٨٧٣٩اإلجمالي

إجمالي عدد الدارسين لعام 143٨هـ  

دارس ٧٥٨

دورات التالوة والتجويد واللغة العربية
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يقــرأ الطالــب القــرآن كامــاً علــى شــيخ متقــن، ويحفظ 
متنــي التحفــة واجلزريــة ويعطــى شــهادة إجــازة بالرواية 

معتمدة من اجلمعية.

عدد الدارسينعدد الِحَلقالمدينة

٦٢٤الدمام
١٤الخبــر

٧٢٨اإلجمالي

اإلجازات القرآنية
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ــم القــراءة  ــة لتعلي ــر الناطقــني بالعربي ــق تقــام لغي ِحَل
ــات  الصحيحــة لســورة الفاحتــة وقصــار الســور للجالي

غير العربية.

عدد الطالبعدد الحلقالجنسية

٣٧٤هندي / باكستاني / بنجالديشي 
٣٩٠هندي / باكستاني / بنجالديشي
٢٣٥هندي / باكستاني / بنجالديشي

٢٣١شرق آسيا
١٠٢٣٠االجمالي

ِحلَق أبناء الجاليات



2٠

ــراكات  ــدداً مــن الشــ ــة عــ ــم اجلمعيــ تقيـــ
ــى  ــكرية عل ــات العس ــع القطاع ــة م اجملتمعي
مســتوى املنطقــة الشــرقية مــن خــال تقــدمي 
دورات أساســيات التجويــد وحتســني التــاوة 

وتأهيل األئمة واملؤذنني.

بــدأت هــذه الشــراكة منــذ عــام ١٤١٦ هـــ مــع 
ــة  ــى بقي ــم امتــدت إل قطــاع حــرس احلــدود، ث
القطاعــات فــي املنطقــة حتــى بلــغ عــدد 

الدارسني في هذه الدورات ١٢٫٩١٥ دارساً

عدد الساعاتعدد الدارسينعدد الدوراتالقطاع

٣٠ ساعة١٨٣٦٠مركز تدريب الحرس الوطني

الدورات القرآنية للقطاعات العسكرية

دارسًاإجمالي عدد الدارسين حتى عام 143٨هـ   ١٢،٩١٥



2٠

ــراكات  ــدداً مــن الشــ ــة عــ ــم اجلمعيــ تقيـــ
ــى  ــكرية عل ــات العس ــع القطاع ــة م اجملتمعي
مســتوى املنطقــة الشــرقية مــن خــال تقــدمي 
دورات أساســيات التجويــد وحتســني التــاوة 

وتأهيل األئمة واملؤذنني.

بــدأت هــذه الشــراكة منــذ عــام ١٤١٦ هـــ مــع 
ــة  ــى بقي ــم امتــدت إل قطــاع حــرس احلــدود، ث
القطاعــات فــي املنطقــة حتــى بلــغ عــدد 

الدارسني في هذه الدورات ١٢٫٩١٥ دارساً

عدد الساعاتعدد الدارسينعدد الدوراتالقطاع

٣٠ ساعة١٨٣٦٠مركز تدريب الحرس الوطني

الدورات القرآنية للقطاعات العسكرية

دارسًاإجمالي عدد الدارسين حتى عام 143٨هـ   ١٢،٩١٥
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بــدأت بـــدورتني عام ١٤٢٤هـــ وكان عــدد املشــاركني ٦٥ طالباً ، 
ثــم تتابعــت هــذه الــدورات حتــى بلغــت صيــف عــام ١٤٣٧هـــ  

٣٨  دورة  التحق بها أكثر من ٣،٥٢٢   طالباً.

الدورات الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم

إجمالي عدد الملتحقين بالدورات لعام 143٨هـ  

إجمالي عدد الدورات لعام 143٩هـ  

طالبًا

دورة

٦٢٩٣

٤٨
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بــدأت بـــدورتني عام ١٤٢٤هـــ وكان عــدد املشــاركني ٦٥ طالباً ، 
ثــم تتابعــت هــذه الــدورات حتــى بلغــت صيــف عــام ١٤٣٧هـــ  

٣٨  دورة  التحق بها أكثر من ٣،٥٢٢   طالباً.

الدورات الصيفية المكثفة لحفظ القرآن الكريم

إجمالي عدد الملتحقين بالدورات لعام 143٨هـ  

إجمالي عدد الدورات لعام 143٩هـ  

طالبًا

دورة

٦٢٩٣

٤٨
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إجمالي عدد المستفيدين
من برامج األندية الموسمية لعام  143٨هـ  

إجمالي عدد الملتحقين
باألندية الموسمية لعام  143٨هـ  

مستفيد

طالبًا

٣١٣٧

٢٩٨٧

بــدأت هــذه األنديــة املوســمية عــام ١٤٠٥هـــ بنــاٍد واحــٍد فــي 
ــى  ــتمرت حت ــر(، واس ــي باخلب ــادي الصيف ــر )الن ــة اخلب مدين

بلغ عدد األندية املوسمية لعام ١٤٣٨هـ  ٩ أندية.

عدد الطالباسم الناديالمدينة

الدمام

٣٨٠نادي المشكاة
٤١٥نادي مواهب البراعم

٢١٥نادي السراج
٣٠٠نادي المنار

الخبر
٢٨١نادي السمو

٦٤٠نادي الخبر

الظهران
٣٦٥نادي حنين

١٨٥نادي البراعم
٢٠٦نادي البيانرأس تنورة

٢٩٨٧اإلجمالي

األندية الموسمية
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ــداً  ــاوًة وجتوي ــرمي ت ــرآن الك ــم الق ــة لتعلي ــة إلكتروني حلق

اإلنترنــت، يدخلهــا  وعبــر  اآللــي  احلاســب  باســتخدام 

١٣٦,٠٠٠ مســتفيد ســنوياً، يقــرأ منهــم ٢٢,٠٠٠ مــن أكثــر 

ــي  ــجلني ف ــدد املس ــغ ع ــم، يبل ــول العال ــة ح ــن ٧٦ دول م

املقرأة خلتمة كاملة بالقراءات اخملتلفة ٢٢٦ دارساً.

مقرأة اإلنترنت

إجمالي عدد المستفيدين بالمقرأة لعام 143٨هـ  

عدد المشاركين في المقرأة يوميًا  

مستفيد

مشارك

١٣٦,٠٠٠

١٣٠
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ــداً  ــاوًة وجتوي ــرمي ت ــرآن الك ــم الق ــة لتعلي ــة إلكتروني حلق

اإلنترنــت، يدخلهــا  وعبــر  اآللــي  احلاســب  باســتخدام 

١٣٦,٠٠٠ مســتفيد ســنوياً، يقــرأ منهــم ٢٢,٠٠٠ مــن أكثــر 

ــي  ــجلني ف ــدد املس ــغ ع ــم، يبل ــول العال ــة ح ــن ٧٦ دول م

املقرأة خلتمة كاملة بالقراءات اخملتلفة ٢٢٦ دارساً.

مقرأة اإلنترنت

إجمالي عدد المستفيدين بالمقرأة لعام 143٨هـ  

عدد المشاركين في المقرأة يوميًا  

مستفيد

مشارك

١٣٦,٠٠٠

١٣٠

25 البرامج النسائية
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إجمالي عدد الدارسات لعام 143٨هـ  

إجمالي عدد الحافظات حتى عام 143٨هـ 

دارسة

حافظة

٣١٤٢٩

١١٩٢

ــام  ــي الدم ــتني ف ــاح أول مدرس ــام ١٤٠١ هـــ  مت افتت ــي ع ف
واخلبــر بعــدد دارســات بلــغ ٢٥٠ دارســًة، ثــم توالــى افتتــاح 
ــًة،  ــى اآلن ٢٥٤ مدرس ــا حت ــغ عدده ــى بل ــدارس حت ــذه امل ه

يدرس فيها  ٣١٤٢٩  دارسًة.

المدارس النسائية

عدد  
المدارس

عدد 
الفصول

عدد 
المعلمات

عدد 
الدارسات

عدد 
الحافظات

٢٥٤١٩٧٦٢١٠٠٣١٤٢٩١١٩٢

27

نماذج من المدارس النسائية
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نماذج من المدارس النسائية
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تســتقبل الدارســات مــن عمــر املرحلــة املتوســطة وحتــى  
املرحلة اجلامعية.

ــام فــي  مــدارس مســائية تعمــل طــوال العــام بواقــع ٣ أي
ــج  ــرمي وبرام ــرآن الك ــظ الق ــج حلف ــدم منه ــبوع، تق األس

شرعية تربوية منوعة حسب املرحلة الدراسية..

تستقبل الدارسات من عمر املرحلة االبتدائية فقط.

عدد الدارساتعدد المدارسالمدينة

١٢٨٢٥الدمام
٢١١٦الخبر
٢١٠٨بقيق

٥٢٩٣القرية العليا
٢١١٣٤٢اإلجمالي

مدارس البراعم والفتيات

مدارس الفتيات: 

مدارس البراعم: 

عدد الدارسات  في مدارس البراعم
والفتيات لعام 143٨هـ  

دارسة ١٣٤٢

29

تســتقبل األطفــال ٥ أيــام فــي األســبوع بواقــع ٤ ســاعات 
يوميــاً، و تســتهدف عمــر ٥ ســنوات، حتفــظ الدارســة فيها 
ــب  ــنوياً حس ــرمي س ــرآن الك ــن الق ــزاء م ــى ٣ أج ــزءاً إل ج
املنهــج، وتــدرس كل مــا حتتاجــه مــن مهــارات أخــرى مثــل 

القراءة والكتابة واكتساب املفاهيم األساسية للنمو.

أنشــطة تقــام فــي يــوم واحــد مــن األســبوع، حتفــظ 
الدارســة جــزءاً واحــداً مــن القــرآن الكــرمي خــال الســنة، 
ــدروس  ــن ال ــر م ــدد كبي ــي ع ــاركة ف ــى املش ــة إل باإلضاف

واألنشطة والبرامج واملهارات املنوعة.

برامج منوعة تشمل احملاضرات وامللتقيات والدروس والدورات.

عدد الدارساتعدد الروضاتالمدينة

٤٤٥٨الدمـام
٥٧٩٨الخبــــر
١١٣٠الخفجي
٢٢٧٥النعيرية

١١٠٣القرية العليا
١٣٦الرفيعة

١٤١٦٧٠اإلجمالي

عدد المستفيداتعدد األنشطةالمدينة

٦٥١٠الدمام
٥٤٦٠الخبر

٢٤٨الخفجي
١٣١٠٣٨اإلجمالي

الروضات واألنشطة األسبوعية والبرامج العامة

الروضات

األنشطة األسبوعية

البرامج العامة

مستفيدةساعة    برنامج   

٢١٢٦٤٤٤٠١٨٩١٨٣
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ــق  ــزاً ودورًة، التح ــام ١٤٣٨هـــ ٩٠ مرك ــف ع ــرمي لصي ــرآن الك ــظ الق ــة حلف ــدورات املكثف ــة وال ــز الصيفي ــدد املراك ــغ ع بل
فيها أكثر من ٢٧٩٣٩ مشــاركة.

المراكز والدورات الصيفية النسائية

إجمالي عدد المراكز
والدورات المكثفة لعام 143٨هـ  

إجمالي عدد الملتحقات 
بالدورات لعام 143٨هـ  

دورة

مشاركة

٩٠

٢٧٩٣٩
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الريــادة فــي إعــداد معلمــات متميــزات فــي تعليــم القــرآن 
الكرمي وعلومه.

إيجــاد بيئــة جاذبــة للتعلــم ضمــن مناهــح موثوقــة تخدم 
ــد اجملتمــع مبعلمــات مؤهــات وفــق  القــرآن وعلومــه، وتزوي

كفاءة عالية لتعليم القرآن الكرمي. 

عدد الدارساتاسم المعهدالمدينة

١١٠معهد ابن كثيرالدمام
٢٧معهد البيانالخبر

٧٦معهد الفرقانالظهران
٢٠معهد اإلمام عاصمالخفجي

٢٣٣اإلجمالي

معاهد إعداد المعلمات

الرؤية:

الرسالة:
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تأسســت فــي صيــف عــام ١٤٢٣هـــ، تهــدف اجمللــة بالدرجــة األولــى 
ــاب اهلل  ــظ كت ــات حلف ــان والفتي ــن الفتي ــشء م ــجيع الن ــى تش إل
ــه  ــى اهلل علي ــى صل ــب املصطف ــي باحلبي ــه، والتأّس ــم قراءت وتعل
وســلم وصحبــه الكــرام، وعــرض مهــارات حياتيــة وعلميــة منوعــه 
للجنســني وشــغل أوقــات أبنائنــا مبــا ينفعهــم، وكل ذلــك مــن خال 
منظــور شــرعي ورســوم جميلــة وإخــراج مميــز يشــرف عليــه 

مجموعة من التربويني املتخصصني باجلمعية.

ــخة  ــى نس ــوي عل ــئة يحت ــي للناش ــس اإللكترون ــم أن ــع عال موق
ــام  ــن األف ــد م ــى العدي ــة إل ــس، باإلضاف ــة أن ــن مجل ــة م إلكتروني
املتحركــة لشــخصيات مجلــة أنــس وعــدد مــن األناشــيد والقصــص 

املصورة واأللعاب الشّيقة.

www.anasworld.net

مجلة أنس

عالم أنس

33

إصدارات الجمعية

مطبوعــة بحجــم اجليــب حتــوي صفحــات ملتابعــة املواعيد 
اليومية ودلياً ملواقيت الصلوات اليومية وقيام الليل.

تقــومي لعــرض أوقــات الصــاة لشــهر كامــل ومفصــل علــى 
عــدد أشــهر الســنة الهجريــة، ويعتمــد عليــه عــدد كبيــر 

من املؤذنني وأئمة اجلوامع واملساجد.

مفكرة المسلم:

تقويم الصلوات:
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إصدارات الجمعية
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مفكرة المسلم:

تقويم الصلوات:
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يقــوم اجمللــس الوقفــي املعــني بقــرار  مجلــس إدارة اجلمعية 
اخليريــة لتحفيــظ القــرآن الكــرمي باملنطقــة الشــرقية فــي 
عــام ١٤٣١هـــ  بــإدارة أعيــان أوقــاف اجلمعيــة االســتثمارية، 
حيــث قــام اجمللــس خــال الســنوات املاضيــة بتطويــر 
وتنميــة أوقــاف اجلمعيــة وشــراء أصــول اســتثمارية جديده 

وإيقافها لصالح اجلمعية.

تبلــغ عــدد األعيــان الوقفيــة ١٥ مبنــًى اســتثمارياً، تناهــز 
إيراداتها قرابة ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال.

ــة  ــن التكلف ر بـــ %١٧ م ــدَّ ــا يق ــة م ــذه القيم ــي ه وتغط
التشغيلية للجمعية.

األوقاف االستثمارية

ريال٧٫٠٠٠٫٠٠٠إجمالي إيرادات األعيان الوقفية  

SA3880000   153608010097256
رقم حساب الجمعية لألوقاف بمصرف الراجحي

35

كمــا أن اجمللــس الوقفــي يقــوم اآلن بــإدارة مشــروع إنشــائي 

ــني  ــارة عــن إنشــاء برج ــات القــرآن( وهــو عب ــف حافظ )وق

ســكني وفنــدق  فــي الدمــام - حــي األنــوار - طريــق امللــك 

ــي ١٥  ــرج الثان ــن ١٠ أدوار والب ــرج األول م ــون الب ــد. يتك فه

دوراً واملتوقــع االنتهــاء منــه عــام ١٤٤٠هـــ، وتقــدر التكلفــة 

اإلجمالية للمشروع ٦٠ مليون ريال،.

ــظ  ــائية لتحفي ــدارس النس ــم امل ــد لدع ــص العائ ويخص

القــرآن الكــرمي باملنطقــة الشــرقية وإنشــاء مــدارس جديدة 

ــرآن  ــظ الق ــدارس حتفي ــى م ــد عل ــب املتزاي ــة الطل لتغطي

الكرمي باملنطقة.

المشاريع اإلنشائية للمجلس الوقفي
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دوراً واملتوقــع االنتهــاء منــه عــام ١٤٤٠هـــ، وتقــدر التكلفــة 

اإلجمالية للمشروع ٦٠ مليون ريال،.

ــظ  ــائية لتحفي ــدارس النس ــم امل ــد لدع ــص العائ ويخص

القــرآن الكــرمي باملنطقــة الشــرقية وإنشــاء مــدارس جديدة 

ــرآن  ــظ الق ــدارس حتفي ــى م ــد عل ــب املتزاي ــة الطل لتغطي

الكرمي باملنطقة.

المشاريع اإلنشائية للمجلس الوقفي
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احلضور إلى مقر اجلمعية الرئيسي
اململكه العربية السعودية - املنطقة الشرقية - الدمام - حي الفيصلية - مركز جامع الفرقان

هاتف: ٠138113556        جوال: ٠5٠18822٠٠ 
فاكس: ٠138229365      ص.ب 4746 الرمز البريدي 31412   

أو التبرع عبر مكتب التحصيل الرسمي للجمعية:
مكتب الفرقان - هاتف: ٠138113556 حتويلة 153 

مركز جامع الفرقان بحي الفيصلية )طريق امللك فهد( - الدمام

الدعم المباشر

التحويل إلى أحد أرقام حسابات اجلمعية املعتمدة لدى البنوك. الصراف اآللي

التحويــل باســتخدام »املباشــر لألفــراد« ملصــرف الراجحــي عبــر اختيــار »احلــواالت« ثــم »اجلمعيــات اخليريــة« والقيــام 
بعمليــة حتويــل مجدولــة للجمعيــات اخليريــة باختيــار »جمعيــات حتفيــظ القــرآن وخدمــات املســاجد« ومــن ثــم اختيــار 

»اجلمعية اخليرية لتحفيظ القرآن بالشرقية« وحتديد نوع التبرع )وقف - كفالة حلق - استقطاع شهري(. 
اإلنترنت

ميكنك التبرع عن طريق الهاتف املصرفي ألي من البنوك احمللية بـاتباع اخلطوات الهاتفية املعتمدة لدى البنك. الهاتف المصرفي

إرســال رســالة نصيــة حتتــوي علــى الرقــم )١٤٠١( الــى الرقــم املوحــد )٥٠٥١( علــى جميــع مشــغلي شــبكات االتصــال 
.)STC, Mobily, Zain( باجلوال

رسائل الجوال

ميكــن التبــرع مــن خــال أجهــزة نقــاط البيــع املنتشــرة فــي مكاتــب اجلمعيــة الرئيســية علمــاً بــأن الشــرائح اخلاصــة 
بهذه األجهزة مربوطة بحساب اجلمعية من خال مؤسسة النقد العربي السعودي.

نقاط البيع

بدعمكم يستمر العطاء

SA2480000   104608010122559
رقم حساب الجمعية بمصرف الراجحي  
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التكلفة التشغيلية

المبلغالمصروفات

١١,٨٤٥,٧١٠مصروفات عمومية وإدارية 

٨,٧٥١,٧٩٨مصروفات تعليمية للبنين

٢٠,٣٨٤,٤١٣مصروفات المدارس النسائية

٢,٥٠٥,١٢٠مصروفات المعاهد القرآنية

٤,٣٣٤,٣٢٦مصروفات األنشطة الصيفية )بنين - بنات(

٣٨٨,٦٦٤مصروفات مجلة أنس
٤٨,٢١٠,٠٣١اإلجمالي



38

SA2480000   104608010122559

SA2680000   300608010000591

SA3880000   153608010097256

SA3880000   236608010000665

SA2580000   300608010000997

SA2880000   273608010265551

الحساب العام

كفالة حلقة

أوقاف الجمعية

االستقطاع الشهري

المدارس النسائية

الزكاة

حسابات الجمعية في مصرف الراجحي حسب النشاط
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SA2680000   300608010000591
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الحساب العام

كفالة حلقة

أوقاف الجمعية
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SA2480000   104608010122559

SA9140000   000000606904000

SA4045000   000044000982001

SA0430400   108051023320010

SA5550000   000012220418005

SA3810000   008853993000108

SA4520000   003272109909950

SA6315000   999116312310007

SA8205000   068203111113000

حسابات الجمعية العامة في البنوك
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