قاداتنا
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية
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صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
ولي
ولي العهد النائب الثاني لرئيس
ِّ
ُّ
مجلس الوزراء،وزير الداخلية

صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود
محافظ األحساء

نبذة عنا

من نحن؟

رؤيتنا:

« مؤسســة األمير محمد بن فهد بن جلوي
آل سعود للقرآن والسنة والخطـــابــة «قبس»
وهي مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتـبارية
مستقلّة تأسست بمقتضى األمر السامي برقم
( /42ق/م ) بتاريخ 1432/3/27هـ ومقرها
األحساء.

الريادة في أداء العمل المؤسسي لخدمة القرآن
الكريم والسنّة النبوية وفنون الخطابة.

أهداف المؤسسة:
 -1ربط أبناء المجتمع بمصدري الهداية (
الكتاب والسنة ) ،وتشجيعهم علىالحفظ
والتجويد والتدبر وتعلّم فنون الخطابة.
 -2تعزيز الجهود الحكومية والخيرية في تأهيل
مقومات الداعية الناجح.
جيل صالح يمتلك ّ
 -3تحصين النشء من الغلو واالنحراف العقدي
والفكري والسلوكي.
مد جسور التواصل مع جميع المستفيدين
ّ -4
في القطاع الخيري والحكومي والخاص.
المقر الرئيس:
محافظة األحساء.
نطاق عملها وخدماتها:

رسالتنا:
االهتمام النوعي بالقرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما والعناية بالخطابة وفنونها  ،واإلفادة من
خالصة الفكر والتجارب العلمية لألساليب الشرعية
في االرتقاء بتعليم القرآن والسنة والخطابة مع
إحياء رسالة المسجد ودوره في حياة أفراد المجتمع.
وسائلنا:
إقــامــة مــحــاضــرات ونــــدوات ودورات ورحــات
علمية وإقامة مسابقات تشجيعية وملتقيات
توعوية لكافة المجتمع وإنــشــاء دور ومراكز
ومعاهد ومـــدارس وروضـــات وحلقات دائمة
وموسمية لحفظ وتعليم القرآن الكريم والسنة
النبوية المطهرة وعلومهما سواء في المساجد
أو في المرافق العامة وأندية للخطابة صباحية
ومسائية ،والعناية بالبحوث العلمية والمشاركة
في المعارض وطباعة الكتب في التخصص.
قيمنا:
اإلتقان ،والنوعية ،والتقنية ،والتكاملية ،واإلبداع
 ،والتعاون.

األحساء ،ولها أن تفتح فرو ًعا في سائر
محافظات المنطقة الشرقية.
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كلمة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف آل سعود

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد...
من اهلل به علينا في هذه البالد من عظيم نعمة وكرمه بأن أوجد فيها قادة يهتدون
الحمد هلل أوالً وآخرًا على ما ّ
بهدي القرآن ويعملون بتعاليمه ويقومون بشرع اهلل تعالى في كل مناحي عملهم ،وما هذا الرافد الذي وفق أبناء
األمير محمد بن فهد بن جلوي -رحمه اهلل تعالى -على إقامته ،وهي المؤسسة التي تحمل اسمه -رحمه اهلل تعالى-
إال دعم لعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية والخطابة ،وهذا الشي ليس بغريب على أبناء سموه رحمه اهلل ،فقد
ومهتما في البحث ،ويعلم كل من عاصره وعمل معه بأنه كان شديد االهتمام بكثير من
حريصا على العلم
كان
ً
ً
العلوم والمعارف.
أشكر سمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي على إعطائي شرف افتتاح هذه المؤسسة موقعها االلكتروني
وهي باب من أبواب الخير وندعو لمن يحمل اسم هذه المؤسسة بأن يكون ممن ينطبق عليهم حديث النبي -صلى
اهلل عليه وسلم ( :-إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو
له) وال أنسى أن أشكر أبناء األمير محمد بن فهد بن جلوي على جهودهم وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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كلمة صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود

لقد دأبت حكومتنا الرشيدة -وفقها اهلل تعالى -على دعم الخير وتربية الناشئة عليه وحثهم على التنافس فيه؛ لذا
شجعت ورعت المنافسات التي تحيي في الشباب روح المثابرة والجد ،وبمناسبة انطالقة مسابقة سمو األمير محمد
بن فهد بن جلوي -رحمه اهلل تعالى -للقرآن والسنة والخطابة ،وهي مسابقة مباركة بلغ صداها كثيرًا من مدن
مملكتنا الحبيبة؛ أجدها فرصة في أن أبارك ألصحاب السمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي -حفظه
تحول هذه المسابقة إلى مؤسسة رائدة تُعنى بكتاب اهلل تعالى وسنة نبيه -صلى اهلل عليه
اهلل تعالى -بمناسبة ّ
وسلم -وإعداد جيل يخدم دينه ووطنه ،فله جزيل الشكر والتقدير ولجميع العاملين في هذه المؤسسة المباركة
على هذا الجهد واإلنجاز الطيب متمنياً لهم دوام التوفيق وللمؤسسة المزيد من التقدم والنجاح والرقي في ظل
حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود -رعاهما اهلل -كما أشكر صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير
المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لهذه المؤسسة ولكل من بذل وقدم لهذا العمل المبارك.
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أعضاء مجلس األمناء
في الدورة األولى

سمو األمير عبدالعزيز بن محمد
بن فهد بن جلوي آل سعود

سمو األمير سعد بن تركي
بن جلوي آل سعود

فضيلة الشيخ
خالد بن محمد العبدالكريم

سعادة األستاذ
سالم بن صبيح المري
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سمو األمير عبدالعزيز بن سعد
بن جلوي آل سعود

سمو األمير فهد بن عبداهلل
بن جلوي آل سعود

سمو األمير فيصل بن فهد
بن جلوي آل سعود

فضيلة الشيخ
سامي بن فهد الحادي

فضيلة الشيخ الدكتور
سعود بن عبدالعزيز العقيل

فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح التنم

سعادة الدكتور
عبداهلل بن حسن القاضي

فضيلة الشيخ
خالد بن محمد العيد

سعادة األستاذ
صالح بن حسن العفالق

سعادة الدكتور
عبداهلل بن محمد الجغيمان

سعادة األستاذ
عبدالعزيز بن عبداهلل الموسى

سعادة الدكتور
يوسف بن عبداللطيف الجبر

سعادة األستاذ
محمد بن سليمان الحر

سعادة األستاذ
أسامة بن محمد النعيم

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعلي

سعادة األستاذ
منصور بن عبداهلل المنصور

سعادة األستاذ
صالح بن صالح الحمد

فضيلة الشيخ الدكتور
قيس بن محمد آل شيخ مبارك

أعضاء مجلس اإلدارة
في الدورة األولى

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعلي

سعادة األستاذ
منصور بن عبداهلل المنصور

سعادة األستاذ
صالح بن صالح الحمد

األستاذ
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدقيل

األستاذ
عارف بن عبدالعزيز الحمام

األستاذ
خالد بن عبداهلل المنصور

األستاذ
فؤاد بن سليمان السليمان

األستاذ
عبدالعزيز بن جاسم البريكان

األستاذ
فؤاد بن عمر العمر

األستاذ
خالد بن علي الحمادي
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لجان المؤسسة
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الهيكل التنظيمي
مجلس األمناء
رئيس مجلس األمناء
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
سكرتير
نائب رئيس
مجلس اإلدارة

المدير
التنفيذي

مهامه

مهامه
حلقات
القرآن

اللجنة
االستشارية
الجودة
حلقات السنة
والتطوير
نادي
الدراسات
الخطابة
الشركات متابعة توصيات
المجلس
المجتمعية
مقابلة
المعلمين
المسابقة
السنوية

مدير مكتب رئيس
المجلس
مديرة اللجنة مدير الشؤون
المالية واإلدارية
النسائية

اللجنة العلمية

منسقة
القرآن

مدير
العالقات
مهامه

مدير
اإلعالم
مهامه

المحاسبة

المناسبات

الفضائيات

منسقة
السنة
منسقة
الخطابة
منسقة
العالقات
منسقة
البرامج

شؤون
الموظفين

الملتقيات

الصحافة

التدريب

الدورات

اإلذاعة

الرعايات

موقع
المؤسسة
الصحف

مهامه

مهامه

خدمات
الموظفين
الصيانة
والنظافة
المستودعات

الزيارات
الميدانية
المراسالت برامج التواصل
االجتماعي
والبرقيات
اإللكترونية

مدير التنمية
المستدامة
مهامه

مدير
البرامج
مهامه

المق ِرئة
الوقف
اإللكترونية
المؤسسات
تعليم
المانحة
الصغار
التبرعات المالية الشؤون
والعينية
التعليمية
االستقطاع

المعاهد
الحفالت
الموسمية
اإلجازات
العلمية

المجالت
النشرات
التقرير
السنوي

التسويق
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كلمة رئيس مجلس األمناء
الحمد هلل رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ،والصالة والسالم على نبينا محمد
معلم البشرية الخير ،وعلى آله وصحبة وسلم ،وبعد ،أحمد اهلل العلي العظيم على
من علينا في مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود ( قبس ) للقرآن
ما ّ
له ،فقد حققنا إنجازات فاقت
والسنة والخطابة ،مؤسسة حملت اسم الوالد غفر اهلل ُ
التصورات خالل العام المنصرم ،وباتت المؤسسة إحدى المؤسسات المشهود لها،
وأضحى أفراد المجتمع بجميع مستوياته ينتظرون بشغف أنشطة المؤسسة وأعمالها،
والتي نستعرضها في هذا التقرير السنوي لعام 1435هـ ،وما ستشاهدونه هو جزء من
خطط المؤسسة االستراتيجية وأهدافها المستقبلية.
وال يسعني في هذا المقام أال أن أتقدم بالشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين
وسمو ولي عهد األمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم اهلل -وسددهم على دعمهم
المستمر وتشجيعهم ،ولصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية،على متابعتهم
المستمرة ومساندتهم للمؤسسة ،والشكر موصول ألخي صاحب السمو األمير بدر بن
الخيرة في عون المؤسسة والوقوف
محمد بن جلوي محافظ األحساء على جهوده ّ
معها ،كما أشكر إخواني أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة أعضاء مجلس
األمناء ،وأتمنى ألعضاء المجلس اإلداري ومجالس المؤسسة التوفيق والسداد ،وأن
يجزيهم اهلل خير الجزء على ما قدموه خالل العام المنصرم.
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سمو األمير عبدالعزيز بن محمد
بن فهد بن جلوي آل سعود

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الحمد هلل ذي الجالل واإلكرام ،الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما لم يعلم ،والصالة
والسالم على نبينا القائل( :خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ،محمد بن عبد اهلل وعلى
آله وصحبة وسلم تسليماً كثير إلى يوم الدين.
سالم من اهلل عليكم ورحمة منه وبركات ،تحية طيبة مباركة ،أشكر اهلل على ما
من به علينا في مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة وأثني بالشكر لقادتنا في
ّ
هذه البالد ،وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد األمين  ،وولي ولي
العهد على حرصهم ودعمهم وخدمتهم لكتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله -صلى اهلل
أوجه بطاقة شكر وعرفان لصاحب السمو الملكي األمير سعود بن
عليه وسلم -كما ّ
نايف عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على متابعته ودعمه ،ولصاحب السمو أميرنا
المحبوب األمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ األحساء  ،فلهم جميعاً من
الشكر أجزله ،ومن الثناء أعطره .وال ننسى صاحب السمو األمير عبد العزيز بن محمد
بن فهد بن جلوي رئيس مجلس آمناء المؤسسة ،راعي لبنتها األولى ،ومواصالً بره
بوالده في هذه المؤسسة ،وما نراه اليوم من تطور ما هو إال شاهد على صدق نواياه
لهم
وإخوانه ،جعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهم ،سائالً المولى الكريم أن يحقق ُ
وأقدم شكري لجميع األخوة في
ما يصبون إليه من رقي المؤسسة عا ًما بعد عام ،
ّ
مجالس المؤسسة األمناء واإلداري والعلمي وأعضاء المجلس التنفيذي فهم شموع
المؤسسة المضيئة وقناديلها ،وما يقدم في هذا التقرير هو نتاج عمل وجهد دؤوب
خالل العام المنصرم .وال أنسى الجهات الداعمة والمانحة من شركائنا شركاء النجاح
أسال اهلل لهم األجر والمثوبة .ونسعد ونبتهج بتلقي مقترحاتكم لتطوير المؤسسة من
خالل التواصل عن طريق موقع المؤسسة ووسائل التواصل االجتماعي ،لتسهموا معنا
في تحقيق أهداف المؤسسة المختلفة  ،سائالً المولى الكريم أن يوفق المسلمين لكل
ما فيه صالحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا واآلخرة إنه جواد كريم .وصلى اهلل
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

فضيلة الشيخ الدكتور
أحمد بن حمد البوعلي
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افتتاح المؤسسة
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تم بفضل اهلل افتتاح المؤسسة في 1434/6/28هـ بقصر سمو األمير عبدالعزيز بن
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود رئيس مجلس األمناء برعاية سمو األمير سعود
بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رعاه اهلل وحضور عدد من
أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة ووجهاء األحساء.

أوالً :الهيئة اإلدارية

 -1تم ترشيح المجلس اإلداري الحالي من قبل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد بخطاب رقم /81ق/م بتاريخ 1432/10/15هـ.
رسميا في عام 1435هـ تم خاللها مناقشة
 -2عقد مجلس اإلدارة عدد  12اجتماعاً
ًّ
أعمال المؤسسة وبرامجها ومشاريعها.
-3يعمل المؤسسة ومدارسها أربعون موظفًا وموظفة من معلمين ومعلمات
وإداريين.

افتتاح المؤسسة

تكريم فضيلة الشيخ خالد بن محمد العبدالكريم
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افتتاح المؤسسة
تكريم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

تكريم سعادة األستاذ أحمد بن عبدالرحمن بوصالح
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تكريم سعادة األستاذ سعيد بن خليفه الشامي

افتتاح المؤسسة

تكريم مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية

تكريم سعادة األستاذ عبداهلل بن عبدالرحمن آل زرعة
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مجلس أمناء المؤسسة
وهو السلطة العليا في المؤسسة ،وله
الصالحيات التالية:
 -1إقــرار السياسات العليا للمؤسسة
واإلشراف على تنفيذها.
 -2إصدار اللوائح المنظمة لسير العمل
في المؤسسة.
 -3اختيار أعــضــاء المجلس اإلداري
ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.
 -4اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة
وجميع أنشطتها خالل السنة المالية
المنتهية.
 -5إقرار الميزانية العمومية والحساب
الختامي .
 -6قبول اإلعانات والهبات والوصايا
واألوقاف .
 -7إقرار خطط تنمية موارد المؤسسة
واستثمار أموالها.
 -8إقــرار الهيكل اإلداري والوظيفي
للمؤسسة.
 -9إغــاق الــفــروع وحــل مجالسها أو
إقــصــاء بعض أعضائها باقتراح من
المجلس اإلداري.
 -10النظر في قبول اعــتــذار بعض
أعضاء المجلس أو إعفائهم أو اختيار
أعضاء جدد.
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اجتماع مجلس األمناء

اجتماع مجلس األمناء

بعض توصيات مجلس األمناء
خالل اجتماعاته-:
وقد عقد مجلس األمناء خمسة اجتماعات أوصى فيها (
 ) 52توصية  ،نفذ منها (  ) 42توصية والعمل جا ٍر على
ما تبقّى ،ومن أبرزها :الموافقة على الالئحة الداخلية
للمؤسسة والخطط التشغيلية والتنموية ،والموافقة على
ملتقى للخطباء ،واالستفادة من الكفاءات العلمية في
الجامعات من السعوديين وغير السعوديين ،والموافقة
على اختصار اسم المؤسسة لها مدلول ألعمالها الثالثة،
وترشيح مجلس اإلدارة الجديد ،ودعم المؤسسة بالبرامج
اإللكترونية والتي تخدم الــقــرآن والسنة والخطابة،
واالستفادة من الجهات المختصه في الخطابة.

المجلس العلمي

يتكون المجلس من سبعة أعضاء ،يمثلون كوادر علمية وأكاديميين
ومشائخ في مجاالت وتخصصات مختلفة.ويتم اختيار رئيس بالتصويت،
ويعقد المجلس مرة كل شهر على األقل.

مهام المجلس العلمي:

االسم

المسمى
الوظيفي

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي

رئيساَ

فضيلة األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن السلطان

عضوًا

فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح التنم

عضوًا

فضيلة الشيخ الدكتور عبداهلل بن محمد السماعيل

عضوًا

فضيلة الشيخ منصور إسماعيل السماعيل

عضوًا

فضيلة الشيخ سعيد بن جاسم الحول

عضوًا

فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن باسم الجوابرة

عضوًا

.1وضـــع المنهج العلمي للمؤسسة
واإلشراف عليه.
.2دراســـة األفكار النوعية للمؤسسة
وإقرارها.
.3اختيار معلمي الحلقات.
.4اإلشـــــــراف عــلــى الــبــحــث العلمي
والدراسات الميدانية.
.5اإلشــــراف على مسابقة المؤسسة
الدورية وتطويرها.
.6اإلشــــراف على الــشــراكــات العلمية
مــع المؤسسات الحكومية والخيرية
والخاصة.
.7اإلشـــــراف على الــبــرامــج التربوية
والدعوية للمؤسسة.
.8إقــــرار مــا يــحــال الــيــه مــن الكتب
والرسائل والمخطوطات.
.9الــمــشــاركــة فــي بــرامــج وأنشطة
المؤسسة.

مستشار المؤسسة ومنسق اللجنة العلمية
سعادة األستاذ محمد الحسيني حميد

سكرتيراًللجنة
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مسابقة المؤسسة
في عامها التاسع
وهي مسابقة تقدمها مؤسسة األمير
محمد بــن فهد بــن جلوي آل سعود
للقرآن والسنة والخطابة ،لنشر ثقافة
التنافس الشريف بين أفراد المجتمع،
وقد شملت الرجال والنساء والجاليات
ونــــزالء الــســجــن وذوي االحــتــيــاجــات
الخاصة ،لربط أبناء المجتمع و تطوير
الجهود الحكومية و الخيرية.
بدأت في 20ربيع اآلخر  ، 1435بجوائز
وحك َم
بلغت أكثر من  300ألف ريالَّ ،
ِّمة ،وشارك
أعمالها ( )60محكِّماً ومحك َ
في تسييرها( )120متطو ًعا ومتطوعة،
()1190مشاركا ومشاركة،
وشارك فيها
ً
وفاز بها ( )140فائ ًزا وفائزة.

58

550

450

6

1320
1

1200

0

96

55

13

00
1500
18

لقاء مع العاملين والمتعاونين والمتطوعين لتطوير المؤسسة
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أول مسابقة
بقلم /أ .عبداهلل بن خليفه الزبدة

أول مسابقة في المملكة
تدمج ذوي اإلعاقة الذهنية
تهدف مسابقة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود رحمه اهلل تعالى إلى االهتمام بالقران الكريم
والسنة النبوية والعناية بالخطابة وإلى ربط أبناء المجتمع بمصدري الهدايه ( الكتاب والسنة) وكما أنها
وتعليما لفنون الخطابة وأيضاً تعزيز الجهود في تأهيل جيل
وتدبرا
تشجع الناشئة على العناية بها حفظاً
ً
ً
صالح يمتلك الداعية الناجح ،وتحصيل النشء من الغلو واالنحراف العقائدي والفكري والسلوكي ،ومما
يميز المسابقة أنها تشتمل على جميع فئات المجتمع لمن تنطبق عليه الشروط.
وفيما يتعلق بتعدد اإلعاقات؛ سعت المؤسسة إلى فتح باب التسجيل لكل من يستطيع حفظ جزء أو
نصف الجزء من ذوي اإلعاقة ،وتم اعتماد فئة غالية في المجتمع وهم األشخاص من ذوي اإلعاقة
الذهنية وألول مرة في المملكة دمج هذه اإلعاقة في مسابقة للقران والسنة والخطابة إيماناً من
القائمين عليها .وإلثبات وجود قدرات من ذوي اإلعاقة الذهنية واكتسابهم مهارة الحفظ وتعزيزها
بحوافز ،ولخصوصية التعامل معهم ،فقد تم اعتماد مستويين للحفظ من القران الكريم والسنة النبوية
بما يتناسب مع درجة ذكائهم وقدراتهم على الحفظ ،فهي بادرة جميلة تحسب لمؤسسة األمير محمد
بن فهد بن جلوي آل سعود ولرئيس مجلس إدارتها فضيلة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي على دمج
األشخاص من ذوي اإلعاقة في المسابقة ،وتغيير النمط السائد في الدمج وهو االختصار على أماكن
جزءا من الدمج ،ولكن نسعى إلى الدمج الكامل في المجتمع
تواجدهم كمدارس الدمج ،فهذا يحقق ً
لجميع األشخاص من ذوي اإلعاقة والدور الفعال له في تحسين السلوك االجتماعي لهم والبعد عن
االنطوائية ،فهم جزء من نسيج المجتمع ال يمكن تجاهله أو عزله بحجة أنهم معاقون ال يقدرون على
شيء ،بل هنالك من أثبت تفوقه حتى على غير المعاق ،إن كل ما يحتاجونه هو إعطاؤهم الفرصة
طموح ُه بفضل اهلل إلى الكمــــــال.
فكثير منهم دفعه
لإلبداع وعدم النظر إليهم بالنقص
ٌ
ُ
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زيارة سمو رئيس مجلس األمناء أثناء فعاليات
مسابقة المؤسسة فرع الجاليات
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مناشط المؤسسة

إقامة
دورة ابن باز العلمية
تـــم إقــامــة دورة ابـــن بـــاز العلمية
َّ
السادسة ،وقد شارك فيها ( )6من أهل
العلم و ( )15متطوعاً ومتطوعة وشارك
فيها( ) 329طالباً وطالب ًة من المنطقة
الشرقية ومــن دولــة البحرين وقطر
وعمان واإلمــارات في السنة األخيرة،
ومجموع عدد المشاركين في الدورات
السابقة ( )3500طالب وطالبة.
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مناشط المؤسسة

المدارس النسائية
واألندية الصباحية
تم بحمد اهلل افتتاح مدرسة عائشة
بنت أبي بكر الصديق ،ومدرسة األميرة
نورة بنت سعود بن جلوي آل سعود،
ونادي الزهور لألطفال لتعليم القرآن
الــكــريــم والــســنــة النبوية واحتضان
وتعليم األطفال من سن الثالثة إلى
سن الخامسة ،يــدرس فيها عــدد من
النساء واألطفال ،ويعمل بها نخبة من
المعلمات واإلداريــيــن ،وبدعم مبارك
من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.
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المحاضرات العلمية والدورات التدريبية

تم تقديم البرنامج التدريبي مهارات
اإللقاء المؤ ّثر والــذي قدمه المهندس
عــادل الجهيمان وهــو مــدرب محترف
ومتخصص في تطوير الــذات ومدرب
في الذكاء المشاعري ومعتمد من معهد
القيادة واإلدارة البريطانية وهو أحد
أفضل  100مدرب على مستوى العالم،
مشاركا من الرجال
بمشاركة ()31
ً
والنساء ،واستهدف البرنامج الفائزين
في مسابقة المؤسسة السنوية في
عامها التاسع وخمسة من منسوبي
المؤسسة.

جانب من حضور دورة مهارات اإللقاء المؤثر

المدرب المهندس عادل الجهيمان
أثناء إلقاء دورة مهارات اإللقاء المؤ ّثر
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المحاضرات العلمية والدورات التدريبية

تكريم الراعي الرسمي مؤسسة عبدالرحمن الراجحي
الخيرية وعائلته الخيرية

تــم تقديم دورة الخطابة وإعـــداد
الخطيب والــذي قدمها فضيلة الشيخ
الدكتور عبدالوهاب بن ناصر الطريري
مشاركا من الفائزين
شارك فيها ()27
ً
بمسابقة الخطابة في مسابقة المؤسسة
وعدد من الخطباء ،برعاية كريمة من
مؤسسة عبدالرحمن صالح الراجحي
وعائلته الخيرية.

جانب من حضور دورة مهارات اإللقاء المؤثر
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المحاضرات العلمية والدورات التدريبية

محاضرة معالي الشيخ الدكتور عبداهلل بن محمد المطلق

محاضرة معالي الشيخ إبراهيم بن عبداهلل الغيث
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محاضرة معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان

المحاضرات العلمية والدورات التدريبية

محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور
عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العقل
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الشراكة المجتمعية

المشاركة في ملتقى نسائم الخير التابع لمكتب توعية الجاليات باألحساء المقام في قاعة سرايا وقد شارك
في الملتقى رئيس مجلس األمناء صاحب السمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود وفضيلة
الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس اإلدارة وتحدثا عن تجربة المؤسسة.
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المشاركة في المعارض
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طباعة الكتب
طباعة وتوزيع تفسير العشر األخير من
القرآن الكريم من كتاب زبدة التفسير
عدد (  )4000نسخة ،منها)2000( :
نسخة باللغة العربية و( )1000نسخة
باللغة البنغالية و (  ) 1000نسخة
باللغة األورديــــة على نفقة األخــت
الفاضلة /ســارة بنت محمد البطاح
رحمها اهلل.

30

والتقويم السنوي
إعــداد تقويم سنوي وتوزيعه على
الــدوائــر الحكومية والجهات الخيرية
برعاية مشكورة من مؤسسة عالم
الدقة.

وإنتاج تطبيق
الجوال

من هنا ،فقد اتخذت إدارة المؤسسة
التطوير شعاراً ،وتحسين األداء منهجاً
ليصبح تطبيق آيفون جاهزًا في سوق
أبـــل ،هــذا الــرابــط سيسهل التعرف
على المؤسسة ،ومتابعة آخر أخبارها
والتواصل معها عن طريق الهواتف
الذكية.
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زيارات نعتز بها

زيــارة صاحب السمو األمير جلوي بن
عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير
منطقة نجران

زيــارة معالي وزير الشؤون اإلسالمية
واألوقـــاف والــدعــوة واإلرشـــاد معالي
الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
وقال معالية:أن المسابقة التي تقيمها
ظاهرا أعداد
المؤسسة في حد ذاتها
ً
لمتسابقين ولكنها في حقيقتها حركة
دينية اسالمية عظيمة تجعل البيوت
تنشغل بكتاب اهلل وسنة نبية صلى اهلل
عليه وسلم ويحيا فيهم جميعاً هذا الذكر
العظيم ،فالحمد هلل أوال وآخرًا أن جعل
والة أمرنا وهذه األسرة الكريمة القادة
في مضمار المسابقة في الخيرات.
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زيارات نعتز بها

زيارة معالي الشيخ صالح بن محمد
اللحيدان
عضو هيئة كبار العلماء
وقال معاليه أشكر القائمين على
المؤسسة دهشت وسعدت من روعة
التنظيم واالعداد في حفل مسابقة
المؤسسة السنوي والذي فاق تصوري
 ،اسأل اهلل أن يظهر اثر المسابقة على
سلوك المشاركين وخلقهم وتوجههم
الفكري.

زيارة معالي الشيخ صالح بن حميد
إمام وخطيب المسجد الحرام المستشار
في الديوان الملكي ضيف مسابقة
المؤسسة في دورتها التاسعة
سرني ما رأيته وما
ومما قال معاليهّ :
شاهدته من أعمال هذه المؤسسة
ومنتجاتها برئاسة سمو األمير عبدالعزيز
بن محمد بن جلوي وزمالئه في مجلس
األمناء.
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زيارات نعتز بها

زيارة معالي الشيخ إبراهيم بن عبداهلل
الغيث رئيس هيئة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر األسبق

زيارة معالي الشيخ الدكتور عبداهلل بن محمد
المطلق
عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان
الملكي
ومما قال معاليه :فقد سرني كثيرًا االطالع
على المناشط التي تقوم بها مسابقة مؤسسة
األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
والمقامة في محافظة األحساء برعاية أبناء
سموه.
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زيارات نعتز بها

زيارة معالي الشيخ عبداهلل بن سليمان
المنيع
عضو هيئة كبار العلماء المستشار
بالديوان الملكي

زيارة معالي الشيخ الدكتور محمد بن
عبدالكريم العيسى وزير العدل /عضو
هيئة كبار العلماء
«شرحا ضاف عن
ومما قاله معاليه:
ً
المؤسسة أثلج الصدر ابتهاجاً بهذا الجهد
الخيري والهمة الشرعية»
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زيارات نعتز بها

زيارة معالي الشيخ الدكتور عبداهلل بن عبد
المحسن التركي
أمين عام رابطة العالم اإلسالمي عضو هيئة
كبار العلماء
ومما قاله معاليه:
ثم ُن جهودكم الطيبة التي تركز على
« ُن ّ
االهتمام بالكتاب والسنة والعناية بما ينبغي
أن يكون عليه شبابنا في المملكة العربية
السعودية».

زيارة فضيلة الشيخ الداعية المعروف
الدكتور سعد بن عبداهلل البريك
ومما قال فضيلته جهود المؤسسة
متميزة ،ودورها اإليجابي المسدد في
حفظ الناشئة وأبناء المجتمع وكافة
المؤسسات الفاعلة من خالل الشراكة
العلمية والتوعوية.
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زيارات نعتز بها

زيارة فضيلة الشيخ عبداهلل بن صالح
آل الشيخ
مدير عام الجمعيات الخيرية لتحفيظ
القرآن الكريم بوزارة الشؤون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

زيارة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز
بن فوزان الفوزان عضو جمعية حقوق
اإلنسان
ومما قال فضيلته :قد سعدت كثيرًا
بمشاركتي في فعاليات مسابقة
مؤسسة األمير محمد بن فهد بن
جلوي آل سعود باألحساء فقد ألقيت
محاضرتين والتقيت ببعض العلماء
وسرني كثيرًا
والوجهاءّ ،
ما رأيت من نشاطات مباركة وتعاون
مثمر أسأل اهلل أن يبارك في جهودهم.
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زيارات نعتز بها

زيارة رئيس وأعضاء جمعية الطرف باألحساء
سعادة األستاذ فهد بن أحمد العكروش
في 1435/5/2هـ لعقد شراكة تصاون بين
الطرفين

زيارة الشيخ محمد الخميس المدير
العام إلدارة العمل الخيري بمؤسسة
سليمان الراجحي الخيرية بالرياض
والشيخ محمد العقيل أمين عام أوقاف
محمد بن صالح الراجحي الخيرية
لالطالع على أعمال المؤسسة.
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زيارات نعتز بها

عدد من وجهاؤ األحساء يزرون المؤسسة للتعرف على أعمالها

زيارة وفد من معلمي وطالب مدرسة
بعنيزة
لالطالع على أعمال المؤسسة في
1435/2/16هـ
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المتبرعون والداعمون

شركاؤنا في النجاح
1

صاحب السمو األمير عبدالعزيز بن محمد
جلوي آل سعود

2

صاحبات السمو بنات األمير محمد بن فهد
بن جلوي آل سعود
مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي
الخيرية

4

مؤسسة عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف
أبناء حمد الجبر الخيرية

5

مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية

6

سعادة األستاذ سالم بن صبيح المري

7

سعادة الشيخ خالد بن محمد العبدالكريم

8

سعادة الشيخ حمد بن عبداهلل الخريف

9

سعادة األستاذ أسامة بن محمد النعيم

3

10

سعادة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحماد

11

سعادة األستاذ سعيد بن خليفة الشامي

12

سعادة األستاذ صالح بن حسن العفالق

13

سعادة األستاذ عبدالعزيز بن عبداهلل الموسى

14

سعادة األستاذ مبارك بن زيد الزويد

 15مجموعة محمد عبدالرحمن الماجد
لالستثمارات العقارية
16

قاعة السرايا

17

جمعية المعاقين باألحساء
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18

سعادة الدكتور عبداهلل بن حسين القاضي

19

سعادة األستاذ أحمد بن عبدالرحمن بوصال

20

سعادة األستاذ أحمد بن يوسف الملحم

21

سعادة األستاذ عبداهلل بن عبدالرحمن
آل زرعة
سعادة األستاذ فريد بن محمد السماعيل

23

سعادة األستاذ عبدالرحمن الداخل

24

األخت سارة بنت محمد عبدالعزيز البطاح
رحمها اهلل-سعادة األستاذ رائد بن حمد البوعلي

26

مجلة أنس

27

إدارة العالقات العامة واإلعالم بمركز الدعوة
واإلرشاد بالشرقية

28

مؤسسة ابوسعد التجارية

29

سعادة األستاذ طالل بن سليمان الغنيم

30

مجموعة فاعلي خير

31

مؤسسة البشير

32

شركة الحوطي المحدودة

33

المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية
الجاليات

22

25

 34سجن األحساء
اإلدارة العامة للتربية والتعليم

 35امانة األحساء

قالوا عن المؤسسة

لقد اطلعنا على مسابقة األمير محمد بن فهد آل جلوي – رحمه اهلل
– للقرآن والسنة والخطابة بمحافظة األحساء ،فألفيناها نافعة ،وجهدًا
مباركاً ،وأسأل اهلل أن يوفق القائمين عليها وأن يغفر لسمو األمير محمد
بن فهد آل جلوي ،ويجعلها في ميزان حسناتهم كما أدعو إخواني إلى
تشجيع مثل هذه الجهود ودعمها.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل بن محمد آل الشيخ
سرني كثيرًا االطالع على المناشط التي تقوم بها مسابقة األمير
فقد ّ
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة والمقامة
في محافظة األحساء برعاية أبناء سموه بالتنسيق مع الجمعية الخيرية
لتحفيظ القرآن الكريم في األحساء ،وإني أحمد اهلل تعالى على هذه
المناشط الطيبة ألشكر القائمين عليها ،كما أحث إخواني أهل الفضل
في األحساء على المشاركة في دعم المشاريع الخيرية ،واهلل اسأل
للجميع اإلعانة والتوفيق.
فضيلة الشيخ الدكتور /عبداهلل بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء
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قالوا عن المؤسسة
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قالوا عن المؤسسة
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قالوا عن المؤسسة
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قالوا عن المؤسسة
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قالوا عن المؤسسة
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وتحقق الحلم...

بقلم أ .عبد العزيز بن عبد الرحمن الدقيل
المشرف على قسم اإلعالم والعالقات العامة بالمؤسسة

يقال :إذا اردت أن تحقق حلمك بشدة ال بد عليك من التمسك بحلمك بشدة،
قرأت مقولة فيها « :الحلم ليس الذي تراه وأنت نائم  ..الحلم هو الذى يجعلك
ال تنام « هذا ما حصل فعالً لتحقيق حلم مؤسسة األمير محمد بن فهد بن
حلما يراود من بدأت على
جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة ،فقد كانت ً
أيديهم أول مسابقة في عام 1423هـ وبإمكانات بسيطة ،وأعداد قليلة ،هكذا
عملوا وفق خطوات محددة أوالً بتحديد الحلم ،ثم بتحويل الحلم إلى مجموعة
أهداف ،ومن ثم التمسك بهذه األهداف ،وتجزئتها إلى أهداف صغيرة وخطوة
تتبعها خطوات ،مع مراجعة ومحاسبة لتحقيق هذه األهداف ومراقبتها باستمرار
مع محاولة جعل كل شيء سلبي إلى شيء أيجابي ،فلم تكن األمور بشكل
حولت بفضل اهلل
كما يظهر دائماً ،فوجدت المعاناة والتعب والمعوقات ،إال أنها ّ
وبهمة الرجال إلى شيء إيجابي.
وقد ساهمت النجاحات المتتالية في المسابقة في دورتها الثامنة إلى تحقيق
الحلم الرئيسي بافتتاح مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن
والسنة والخطابة لتكون منبرًا علمياً وأنموذجاً يحتذى به ،وقد شهد بتميزها
العديد ممن زارها من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والسعادة ،نعم تحقق
الحلم ولكن ال زالت هناك أحالم اخرى في طريقها للتحقيق -بإذن اهلل -فال زال
في ذهن رئيس مجلس اآلمناء صاحب السمو األمير عبد العزيز بن محمد بن
جلوي العديد من الرؤى والتطلعات ،يعينه على تحقيقها رئيس مجلس إدارة
المؤسسة فضيلة الدكتور أحمد البوعلي وثلة من العاملين والمحبين لهذا العمل
 ،ممن وضعوا بصمتهم حرصاً على خدمة كتاب اهلل وسنة نبيه المصطفى -صلى
وتحقيقا للدعوة كما حثت عليها شريعتنا ووفق خطط علمية
ً
اهلل عليه وسلم-
ُّ
تحث النشء على التمسك بهدي الشريعة السمحة  .نعم تحقق الحلم والزالت
هناك أحالم وأهداف فانتظروها..
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المؤسسة في عيون الصحافة
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المؤسسة في عيون الصحافة
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المؤسسة في عيون الصحافة
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المؤسسة في عيون الصحافة

53

المؤسسة في عيون الصحافة
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المؤسسة في عيون الصحافة

55

اإلشراف وهيئة التحرير
إعداد
مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة
أ /أحمد بن صالح الرشادة

إشراف

المشرف اإلعالمي
أ /عبدالعزيز بن عبد الرحمن الدقيل

اإلخراج والتنفيذ

AzizSoud

0543680316

متابعة

رئيس مجلس اإلدارة
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي
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