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قيم ورؤية ورسالة وأهــداف
جمعية تحفيظ القرآن الكريم باملنطقة الرشقية



القيم

اإلخالص
إخالص العمل لله وحده يف كل ما نقوم 

به وما نؤديه حبًا للخري وابتغاء األجر 
والثواب من عند الله.

السعي املستمـــر إلتقان عملنـــا 
وتحسينه وتطويره (إن الله يحب إذا 

عمل أحدكم عمالً أن يتقنه). 

تحمل املسؤولية يف أداء األمانة األمانة
املوكلة إلينا بصدق والتزام.

نتخذ جميع قراراتنا عن طريـــق الشورى
الشورى واملشاركة يف الرأي.

القدوة
أن نكون قدوة داخل وخارج الجمعية 
وأن نرتك بصمة واضحة يف مسرية 

العمـــل الخيـــري. 

اإلتقان



الرؤية

التميز بالعطاء وفق نظام مؤسيس قادر عىل تحقيق 

االستدامة، وتعزيز العناية بالقرآن الكريم يف املجتمع.

نرى كجمعية خريية تسعى لخدمة كتاب الله أن واجبنا يف خدمة 
القرآن الكريم يحتم علينا الوصول ملستوى الجودة والتميز يف 

جميع أعاملنا، وهذا التميز ال يكون يف أعامل آنية أو وقتية، وإمنا 
هو متيز مبني عىل مفهوم املؤسسية، بحيث نحقق العمل 

املؤسيس وفق أفضل املامرسات.

فعملنا املؤسيس سيكون وسيلة ملزيد من الثبات واالستمرار 
وتفعيل أموال الداعمني عىل أفضل وجه ممكن، لنحقق االستدامة 

من جانب، ونحقق أهدافنا يف ربط املجتمع بالقرآن الكريم.



الرسالة

الكريم  القرآن  لتعليم  تسعى  خريية  جمعية  نحن 

برامج  خالل  من  وإتقان،  بتميز  وتجويداً  وحفظاً  تالوة 

متميزة  وكفاءات  متخصصة  علمية  ومناهج  متنوعة، 

الله  وربط جميع فئات املجتمع بالقرآن، راجني ثواب 

للمنفقني والقامئني عليها.

 نحن جمعية أهلية غري ربحية، نكرس جهودنا ووقتنا وكافة إمكاناتنا 
لتحقيق أهدافنا السامية يف مجال القرآن الكريم، وهذه األهداف تدور 

حول (تعليم التجويد والتالوة الصحيحة، وحفظ آيات كتاب الله عز وجل وربط 
عموم املجتمع بكتاب الله).

ونسعى لتحقيق هذه األهداف السامية بكل ما ميكننا من إتقان وجودة، 
سواًء يف األداء أو التنظيم أو التعامل، ونستخدم لذلك عدة وسائل تكون 

شاملة لجميع األهداف واحتياجات املستفيدين والفئات املوجودة يف 
املجتمع، ونراعي عند تقديم هذه الربامج أن تكون مبنية بطريقة صحيحة 

وفق أسس بناء املناهج مع االستفادة من املتخصصني وذوي الخربات 
واملؤهلني يف مجال بناء الربامج أو تقدميها.

 وليس لنا من غاية أو هدف من وراء ذلك إال التقرب لله تعاىل بهذا العمل، 
سواًء كان ما يبذل جهداً ووقتاً من العاملني أو ماالً من املتربعني، أو دعامً 

بالرأي واملشورة والدعاء من املحبني.



األهداف االسرتاتيجية

إيجاد بيئة جاذبة الستقطاب الطالب والطالبات١

إعداد طالب حافظني ومجودين لكتاب الله٢

إبراز الصورة الذهنية للجمعية لدى املستفيدين٣

تعظيم كتاب الله٤

زيادة املوارد املالية الثابتة والعامة٥

٦
بناء رشاكات اسرتاتيجية مستدامة مع 

املؤسسات املانحة والرشاكات املجتمعية

٧
زيادة أعداد املستفيدين بنسبة 

تتواءم مع أعدادهم يف املجتمع

٨
تفعيل التقنية يف جميع العمليات 

/ أمتتتة عمليات الجمعية

تطوير إدارة تنمية املوارد املالية٩

التحسني املستمر لعمليات الجمعية١٠

١١
استقطاب املتطوعني واملتطوعات 

يف تنفيذ أنشطة الجمعية

استقطاب الكفاءات والقيادات وتفريغها١٢

تطوير وتأهيل العاملني١٣

تهيئة بيئة عمل محفزة١٤


