خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد وزير الداخلية
صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن نايف آل سعود

ولي ول ِّي العهد ووزير الدفاع
ُّ
صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن سلمان آل سعود

أمير املنطقة الشرقية
صاحب السمو امللكي األمير سعود
بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

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

المقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني وبعد :
فلقد شرّف اهلل هذه البالد بخصائص عظيمة  ،ومزايا فريدة ،فهي
مهبط الوحي ومنطلق الرسالة  ،وأرض احلرمني الشريفني ،فيها بيت
اهلل العتيق وقبلة املسلمني في مشارق األرض ومغاربها  ،وإليها تهفو
النفوس  ،وتشتاق األفئدة  ،وهي محط أنظار املسلمني وقلوبهم ،فلله
ما أعظمها من م ّنة امنت اهلل بها على أهل هذه البالد ،مما يضاعف
مسئولية أهل هذا الوطن ويشحذهم خلدمة هذا الدين الكرمي .
ومما حظيت به هذه البالد  :توسعة احلرمني الشريفني واملشاعر
املقدسة  ،وطباعة املصحف الشريف  ،نصرة لدينه وخدمة لكتابه
الكرمي وسنة نبينا الكرمي عليه السالم ونشر اخلير.
ولقد توسعت اململكة العربية السعودية في عهد خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه اهلل -وتضاعف السكان
فيها أضعافاً كثيرة وملا أنعم اهلل به على أهل هذه البالد من النِّعم
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واخليرات فإن األمر يحتاج إلى مواكبة هذه األضعاف املضاعفة من
البشر  .وتعلميهم كتاب اهلل الكرمي وسنة نبيه األمني  .واحلرص على
األسلوب األمثل في إيصال املصدرين العظيمني حفاظاً على تراثهم
ومقدساتهم  ،وتأكيدا ً على هويتهم وانتمائهم.
فكانت هذه املؤسسة [ مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي
آل سعود للقرآن والسنة واخلطابة ( قبس ) ] لبنة من لبنات هذا البناء
بدور تكاملي
وصرحا من الصروح الكثيرة في هذا البلد املعطاء  ،تقوم ٍ
مع نظيراتها من مؤسسات اخلير والعطاء لتعلية البناء وتعميق
األساس  ،وهذا هو التقرير السنوي لعام 1436هـ حتقق فيه شيء من
طموحنا ،و وضع خطة تتناسب مع تطلعاتها الطموحة خالل عام
1437هـ  ،سائالً املولى عز وجل أن يوفقنا ملا يحبه ويرضاه أن يتقبل
من اجلميع.
واهلل من وراء القصد وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعني .

صورة مجاعية إلحدى مناسبات املؤسسة
اسم المؤسسة:

« مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة
واخلطابة « قبس « وهي مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية
ّ
مستقلة تأسست بالقرار الوزاري رقم ( /42ق/م ) بتاريخ 1432/3/27هـ
ومقرها مدينة األحساء  ،واملرخصة بشهادة التسجيل الصادرة من
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.

المقر الرئيس:

مركزها الرئيس محافظة األحساء  ،وميكن نقله.

نطاق عملها وخدماتها:

ولها أن تفتح فروعاً في سائر محافظات املنطقة الشرقية.

أهداف المؤسسة:

-1ربط أبناء اجملتمع وتشجيعهم مبصدري الهداية ( الكتاب والسنة ) ،
ً
حفظا وجتوي ًدا وتدبرًا وتعلمً ا لفنون اخلطابة .
-2تعزيز اجلهود احلكومية واخليرية في تأهيل جيل صالح ميتلك
مقومات الداعية الناجح .
-3حتصني النشء من الغلو واالنحراف العقدي والفكري والسلوكي .
-4مد جسور التواصل مع جميع املستفيدين في القطاع اخليري
واحلكومي واخلاص.

رؤيتنا:

الريادة في آداء العمل املؤسسي خلدمة القرآن الكرمي والسنة النبوية
وفنون اخلطابة.

رسالة المؤسسة:

االهتمام النوعي بالقرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما والعناية
باخلطابة وفنونها  ،واإلفادة من خالصة الفكر والتجارب العلمية
لألساليب الشرعية في االرتقاء بتعليم القرآن والسنة واخلطابة مع
إحياء رسالة املسجد ودوره في حياة أفراد اجملتمع .

وسائل المؤسسة:

أقامه محاضرات وندوات ودورات ورحالت علمية وإقامة مسابقات
تشجيعية وملتقيات توعوية لكافة اجملتمع وإنشاء دور ومراكز ومعاهد
ومدارس وروضات وحلقات دائمة وموسمية حلفظ وتعليم القرآن
الكرمي والسنة النبوية املطهرة وعلومهما سواء في املساجد أو في
املرافق العامه وأندية للخطابة صباحية ومسائية والعناية بالبحوث
العلمية واملشاركة في املعارض وطباعة الكتب في التخصص  ،بعد
موافقة اجلهات ذات العالقة.

القيم:

اإلتقان  ،النوعية  ،التقنية  ،التكامل  ،اإلبداع  ،التعاون
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كلمة صاحب السمو الملكي
األمير سعود بن نايف آل سعود
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني
وبعد...
ً
ً
ّ
احلمد هلل أوال وآخرا على ما من اهلل به علينا في هذه البالد من عظيم
نعمة وكرمه بأن أوجد فيها قادة يهتدون 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 املؤسسة التي حتمل اسمه -رحمه اهلل تعالى-إال
دعم لعلوم القرآن الكرمي والسنة النبوية واخلطابة ،وهذا الشي ليس
ً
حريصا على العلم
بغريب على أبناء سموه رحمه اهلل ،فقد كان
ومهتمً ا في البحث ،ويعلم كل من عاصره وعمل معه بأنه كان شديد
االهتمام بكثير من العلوم واملعارف.
أشكر سمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي على إعطائي
شرف افتتاح هذه املؤسسة وموقعها االلكتروني وهي باب من أبواب
اخلير وندعو ملن يحمل اسم هذه املؤسسة 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
والقائمني على هذه املؤسسة وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

أمري املنطقة الشرقية
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كلمة صاحب السمو الملكي
األمير بدر بن محمد آل سعود
لقد دأبت حكومتنا الرشيدة -وفقها اهلل تعالى -على دعم اخلير
وتربية الناشئة عليه وحثهم على التنافس فيه؛ لذا شجعت ورعت
املنافسات التي حتيي في الشباب روح املثابرة واجلد ،ومبناسبة انطالقة
مسابقة سمو األمير محمد بن فهد بن جلوي -رحمه اهلل تعالى-
للقرآن والسنة واخلطابة ،وهي مسابقة مباركة بلغ صداها كثيراً من
مدن مملكتنا احلبيبة؛ أجدها فرصة في أن أبارك ألصحاب السمو األمير
عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي -حفظه اهلل تعالى -مبناسبة
حتوّل هذه املسابقة إلى مؤسسة رائدة تُعنى بكتاب اهلل تعالى وسنة
نبيه -صلى اهلل عليه وسلم -وإعداد جيل يخدم دينه ووطنه ،فله
جزيل الشكر والتقدير وجلميع العاملني في هذه املؤسسة املباركة
على هذا اجلهد واإلجناز الطيب متمنياً لهم دوام التوفيق وللمؤسسة
املزيد من التقدم والنجاح والرقي في ظل حكومة سيدي خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو
امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاهما اهلل -كما
أشكر صاحب السمو امللكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير
املنطقة الشرقية على دعمه ومساندته لهذه املؤسسة ولكل من بذل
وقدم لهذا العمل املبارك.

حمافظ حمافظة األحساء
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كلمة صاحب السمو األمير
عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود

احلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم
على نبينا محمد معلم البشرية اخلير ،وعلى آله وصحبة وسلم.
وبعد ..
فإني أشكر اهلل على ما ّ
من به علينا في مؤسسة األمير محمد بن
فهد بن جلوي آل سعود (قبس) للقرآن والسنة واخلطابة  ،من نعم
كثيرة فهي مؤسسة حملت اسم الوالد صاحب السمو األمير محمد
بن فهد بن جلوي آل سعود غفر اهلل ُ
له  ،وبفضل اهلل حققت إجنازات
تفخر بها خالل العام املنصرم وفي وقت وجيز من عمرها  ،وباتت
املؤسسة إحدى املؤسسات املشهود لها  ،وأضحى أفراد اجملتمع
بجميع مستوياته ينتظرون بشغف أنشطة املؤسسة وأعمالها ،والتي
نستعرضها في هذا التقرير السنوي لعام  1436هـ  ،وما ستشاهدونه
هو جزء من خطط املؤسسة االستراتيجية وأهدافها املستقبلية ,
وال يسعني في هذا املقام أال أن أتقدم بالشكر والعرفان ملقام سيدي
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد
األمني صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف ولسمو ولي ولي
العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان -حفظهم اهلل
 وسددهم على دعمهم املستمر وتشجيعهم  ،ولصاحب السموامللكي أمير املنطقة الشرقية صاحب السمو امللكي األمير سعود بن
نايف  ،على متابعتهم املستمرة ومساندتهم للمؤسسة  ،والشكر
موصول ألخي صاحب السمو األمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ
األحساء على جهوده اخليّرة في عون املؤسسة والوقوف معها  ،كما
أشكر إخواني أصحاب السمو واملعالي والفضيلة والسعادة أعضاء
ً
رئيسا وأعضا ًء
مجلس األمناء ،وأمتنى ألعضاء اجمللس اإلداري والتنفيذي
وجملالس املؤسسة التوفيق والسداد ،وأن يجزيهم اهلل خير اجلزء على ما
قدموه خالل العام املنصرم .
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رئيس جملس األمناء

كلمة الدكتور
أحمد بن حمد البوعلي

رئيس جملس اإلدارة

علم بالقلم ّ
احلمد هلل الذي خلق فسوىّ ،
علم 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 ،حتية طيبة مباركة
لكم جميعا  ،أشكر اهلل على ما ّ
من به علينا في مؤسسة األمير
محمد بن فهد بن جلوي آل سعود (قبس) للقرآن والسنة واخلطابة
وأثني بالشكر لقادتنا في هذه البالد ،وعلى رأسهم خادم احلرمني
الشريفني وسمو ولي عهد األمني  ،وسمو ولي ولي العهد على
حرصهم ودعمهم وخدمتهم لكتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله -صلى
اهلل عليه وسلم -كما أوجّ ه بطاقة شكر وعرفان لصاحب السمو

امللكي األمير سعود بن نايف عبد العزيز أمير املنطقة الشرقية على
متابعته ودعمه ،ولصاحب السمو أميرنا احملبوب 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 املؤسسة ،راعي
لبنتها األولى ،شكر اهلل بره بوالده في هذه املؤسسة ،وما نراه اليوم
من تطور ما هو إال شاهد على صدق نواياه وإخوانه ،جعل اهلل ذلك
في ميزان حسناتهم ،سائالً املولى الكرمي أن يحقق ُ
لهم ما يصبون
إليه من رقي املؤسسة عامًا بعد عام  ،وأق ّدم شكري جلميع األخوة
من أصحاب السمو واملعالي والفضيلة والسعادة وفي اجمللس اإلداري
والعلمي وأعضاء اجمللس التنفيذي فهم شموع املؤسسة املضيئة
وقناديلها ،وما يقدم في هذا التقرير هو نتاج عمل جماعي وجهد دؤوب
خالل العام املنصرم .وال أنسى اجلهات الداعمة واملانحة من شركائنا
شركاء النجاح أسال اهلل لهم األجر واملثوبة .ونسعد ونبتهج بتلقي
مقترحاتكم لتطوير املؤسسة من خالل التواصل عن طريق موقع
املؤسسة ووسائل التواصل االجتماعي ،لتسهموا معنا في حتقيق
أهداف املؤسسة اخملتلفة  ،سائالً املولى الكرمي أن يحفظ بالدنا وقيادتنا
وشعبنا يوفق املسلمني لكل ما فيه صالحهم وسعادتهم وجناتهم
في الدنيا واآلخرة إنه جواد كرمي .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه.
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الهيكل التنظيمي
مجلس األمناء
رئيس مجلس األمناء
مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
سكرتير
نائب رئيس
مجلس اإلدارة
مهامة
اللجنة
االستشارية

اللجنة العلمية

مدير مكتب رئيس اجمللس
املدير
التنفيذي
مهامة

مديرة اللجنة
النسائية
مهامة

مدير الشؤون
املالية واإلدارية
مهامة

مدير
العالقات
مهامة

مدير
اإلعالم
مهامة

مدير التنمية
املستدامة
مهامة

مدير
البرامج
مهامة

حلقات القرآن

منسقة القرآن

احملاسبة

املناسبات

الفضائيات

الوقت

املقرئة اإللكترونية

اجلودة والتطوير

حلقات السنة

منسقة السنة

شؤون املوظفني

امللتقيات

الصحافة

الدراسات

نادي اخلطابة

منسقة اخلطابة

التدريب

الدورات

اإلذاعة

الشركات
اجملتمعية

متابعة توصيات
اجمللس

منسقة
العالقات

خدمات املوظفني

الرعايات

موقع املؤسسة

مقابلة املعلمني

منسقة البرامج

الصيانة
والنظافة

الزيارات امليدانية

الصحف
اإللكترونية
برامج التواصل
االجتماعي

املسابقة
السنوية

املستودعات

املراسالت
والبرقيات
اجملالت
النشرات
التقرير السنوي
التسويق
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املؤسسات
املانحة
التبرعات املالية
والعينية
االستقطاع

تعليم الصغار
الشؤون التعليمية
املعاهد
احلفالت
املوسمية
اإلجازات
العلمية

أعضاء مجلس األمناء

صاحب السمو االمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي آل سعود
رئيس مجلس األمناء

صاحب السمو االمير صاحب السمو االمير صاحب السمو االمير صاحب السمو االمير
سعد بن تركي بن
عبدالعزيز بن سعد بن فهد بن عبد اهلل بن فيصل بن فهد بن
جلوي آل سعود
جلوي آل سعود
جلوي آل سعود
جلوي آل سعود

فضيلة الشيخ فضيلة الدكتور الشيخ فضيلة الشيخ
عبداهلل بن صالح
سامي بن فهد
قيس بن محمد ال
ال شيخ
احلادي
الشيخ مبارك

سعادة الدكتور
عبداهلل بن حسني
القاضي

فضيلة الدكتور
الشيخ سعود بن
عبدا لعزيز العقيل

فضيلة الشيخ خالد
بن محمد العبدالكرمي
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فضيلة الدكتور
إبراهيم بن صالح
التنم

سعادة األستاذ عبد
العزيز بن عبداهلل
املوسى

سعادة الدكتور
محمد بن سعيد
القحطاني

سعادة االستاذ محمد سعادة االستاذ
بن سليمان احلر
أسامة بن محمد
النعيم

سعادة األستاذ
عبداهلل بن
عبدالرحمن الزرعة
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سعادة األستاذ رائد
بن حمد البوعلي

سعادة األستاذ
صالح بن حسن
العفالق

سعادة األستاذ
سعيد خليفة
الشامي

سعادة الدكتور
عبداهلل بن محمد
اجلغيمان

سعادة الدكتور
يوسف بن
عبدالطيف اجلبر

سعادة الدكتور
علي بن عبداهلل
األملعي

سعادة األستاذ
عويضة العبدالعال
العجمي

سعادة األستاذ
أحمد يوسف
امللحم

فضيلة الشيخ
الدكتور أحمد بن
حمد البوعلي

سعادة األستاذ
منصور بن عبداهلل
املنصور

سعادة األستاذ
صالح احلمد

سعادة األستاذ
سالم بن صبيح
املري

سعادة الدكتور
عبداهلل بن عبدالرحمن
العبدالقادر

سعادة األستاذ
أحمد عبدالرحمن
بوصال

مجلس أمناء المؤسسة:
وهو السلطة العليا في المؤسسة  ،وله
الصالحيات التالية :
-1إقرار السياسات العليا للمؤسسة واإلشراف على تنفيذها .
-2إصدار اللوائح املنظمة لسير العمل في املؤسسة .
-3اختيار أعضاء اجمللس اإلداري ورئيس مجلس إدارة املؤسسة .
-4اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة وجميع أنشطتها خالل السنة
املالية املنتهية .
-5إقرار امليزانية العمومية واحلساب اخلتامي .
-6قبول اإلعانات والهبات والوصايا واألوقاف .
-7إقرار خطط تنمية موارد املؤسسة واستثمار أموالها .
-8إقرار الهيكل اإلداري والوظيفي للمؤسسة .
-9إغالق الفروع وحل مجالسها أو إقصاء بعض أعضائها باقتراح من
اجمللس اإلداري .
-10النظر في قبول اعتذار بعض أعضاء اجمللس أو إعفائهم أو اختيار
أعضاء جدد .
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بعض توصيات مجلس األمناء خالل اجتماعاته:

وقد عقد مجلس األمناء خمس اجتماعات أوصى فيها (  )16توصية
 ،نفذ أغلبها وجاري العمل على ما تبقى ومن أبرزها املوافقة على
الالئحة الداخلية للمؤسسة واخلطط التشغيلية والتنموية  ,وقد
وافق اجمللس على إقرار التقرير اإلداري الذي قدمه فضيلة رئيس مجلس
اإلدارة والتقرير املالي الذي قدمه املسؤول املالي لعام  1436هـ  ،وعلى
اخلطة االستراتيجية  1437-32هـ ،واخلطة التشغيلية لعام  1437هـ .

ومن أبرز التوصيات:

تبني برامج خاصة للحماية الفكرية للشباب  ,تبني أعمال نوعية
للمؤسسة تخدم القرآن والسنة واخلطابة ,اإلسراع في تنفيذ مشروع
أكادميية تختص باخلطابة ،تنشيط وسائل االتصال االجتماعي
والعناية بها االنتهاء من اجراءات الوقف الذي تبرع به أصحاب السمو
ذرية األمير محمد بن فهد بن جلوي رحمه اهلل تعالى ،املوافقة على
ملتقى علمي تدريبي للخطباء بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

12

المجلس العلمي:
مجلس علمي واستشاري يتكون من عدد من اخملتصني واآلكادمييني في إجازة برامج وأنشطة املؤسسة من الناحية الفنية.
م
1

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي
رئيس مجلس إدارة املؤسسة

رئيساَ

2

فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور
عبداهلل بن عبدالرحمن السلطان  -استاذ الفقة بكلية الشريعة

عضواً

3

فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح التنم
استاذ الفقة بكلية الشريعة

عضواً

4

فضيلة الشيخ الدكتور عبداهلل بن محمد السماعيل
استاذ الثقافة بجامعة امللك فيصل

عضواً

5

فضيلة الشيخ عبدالوهاب بن عبداللطيف الصالح
قاضي في محكمة األحساء

عضواً

6

فضيلة الشيخ سعيد بن جاسم احلول
مشرف تربوي

7

14

األسم

المهمة

فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن باسم اجلوابرة
مستشار املؤسسة ومنسق اللجنة العلمية

عضواً

مهام المجلس العلمي:

 .1وضع املنهج العلمي للمؤسسة واإلشراف عليه.
 .2دراسة األفكار النوعية للمؤسسة وإقرارها.
 .3اختيار معلمي احللق.
 .4اإلشراف على البحث العلمي والدراسات امليدانية.
 .5اإلشراف على مسابقة املؤسسة الدورية وتطويرها.

 .6اإلشراف على الشراكات العلمية مع املؤسسات
احلكومية واخليرية واخلاصة.
 .7اإلشراف على البرامج التربوية والدعوية للمؤسسة.
 .8إقرار ما يحال اليه من الكتب والرسائل واخملطوطات.
 .9املشاركة في برامج وأنشطة املؤسسة.

15

ال  :مسابقة المؤسسة للقرآن والسنة
من إنجازاتنا أو ً
والخطابة في عامها التاسع

وهي مسابقة تقدمها مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة واخلطابة  ،لنشر ثقافة التنافس الشريف بني أفراد
اجملتمع  ،و قد شملت الرجال و النساء و اجلاليات و نزالء السجن و ذوي االحتياجات اخلاصة  ،لربط أبناء اجملتمع و تطوير اجلهود احلكومية و اخليرية.
بدأت في 20ربيع االخر  ، 1435بجوائز اكثر من  300الف  ،حكم أعمالها (  ) 60محكماً ومحكمه  ،شارك في تسييرها (  ) 120متطوع ومتطوعة
 ،شارك بها  1190مشارك ومشاركة  ،فاز بها ( )140فائز وفائزة.
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13

ثان ًيا  :اختيار اسم مختصر للمؤسسة

اسم مختصر للمؤسسة ( قبس ) و تكرمي الفائزين في مسابقة افضل اسم مختصر للمؤسسة بتاريخ 1436/4/7هـ.

17

ثال ًثا :محاضرة الرسول يبشر أمته

محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبداهلل القرني بعنوان ( الرسول يبشر أمته ) مغرب يوم األحد 1436/1/23هـ بجامع آل ثاني باملزروع.

18

رابعاً  :مسابقة األسرة للقرآن والسنة:

هي عبارة عن مسابقة في حفظ أجزاء معينة من القرآن الكرمي واحاديث سنة نبينا محمد صلى اهلل علية وسلم يشترك فيها أفراد األسرة أو
الواحدة أو جميعهم أو بعضهم.

19

خامساً :إقامة دورة ابن باز العلمية

د .سعود العقيل  /شرح عقيدة أهل السنة واجلماعة ألبن عثيمني

ً
إقامة دورة ابن باز العلمية الثامنة  ,وقد شارك فيها (  ) 5من أهل العلم وشارك بها ( ) 912طالباً
وطالبة من املنطقة الشرقية  ،ومن دولة البحرين
وقطر وعمان واإلمارات في السنة األخيرة وعدد املشاركني في الدورات السابقة (  ) 3829طالب وطالبه .

د .فاحل الصغري /عضو جملس الشورى /درس من كتاب عمدة األحكام

20

د .أمحد بن محد البوعلي /رئيس جملس اإلداره /درس عن أحاديث الدعوة
من صحيح البخاري

سادساً :المدارس النسائية واألندية الصباحية

مت بحمد من اهلل افتتاح مدرسة عائشة بنت أبي بكر الصديق  ،ومدرسة األميرة نورة بنت سعود بن جلوي آل سعود  ،ونادي الزهور لألطفال
لتعليم القرآن الكرمي والسنة النبوية واحتضان وتعليم األطفال من سن الثالثة إلى سن اخلامسة  ،يدرس بهم عدد من النساء واألطفال  ،يعمل
بها نخبة من املعلمات واإلداري  ،وبدعم مبارك من مؤسسة سليمان الراجحي اخليرية.
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سابعاً :مهارات اإلعداد و التحضير للخطباء:

وقد اقيم عدد من الدورات التدريبية التي تركز على العمليات القبلية املهمة للخطيب من إعداد احملتوى وترتيبه وصياغته من أجل صناعة
خطبة مميزة .

22

الزيارات

23

زيارات نعتز بها

زيارة فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي
إمام احلرم املكي

زيارة فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبداهلل القرني

24

زيارات نعتز بها

زيارة سعادة األستاذ خالد بن عبدالعزيز البراك
وكيل محافظة األحساء

زيارة املدير التنفيذي ملركز بيت القرآن الكرمي بالرياض
في يوم األثنني املوافق 1436/2/16هـ ،
وتقدمي دورة لتعريف ببرنامج مضمون

25

زيارات نعتز بها

زيارة مؤسسة عبداللطيف العيسى اخليرية
في يوم األربعاء املوافق 1436/3/16هـ

زيارة وفد املكتب التعاوني واإلرشاد بالصناعية القدمية
بالرياض اخلميس  1436/4/30هـ

26

زيارات نعتز بها

زيارة وفد مؤسسة احلبيب اخليرية

زيارة فريق حنا بخير التطوعي

27

شركاؤنا في النجاح

28

المتبرعين والداعمين:
سمو األمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
صاحبات السمو بنات األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي اخليرية
مجموعة مؤسسات املري التجارية
سعادة الشيخ محمد احلبيب رئيس مجلس إدارة مؤسسة احلبيب
مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي اخليرية وأوالده
سعادة األستاذ أسامة بن محمد النعيم
سعادة الدكتور يوسف بن عثمان احلزمي
سعادة األستاذ طالل الغنيم
مؤسسة الشيخ علي إبراهيم صالح اجملدوعي
شركة عبداهلل السلطان رحمه اهلل وأوالده
سعادة األستاذ أحمد بن عبدالرحمن البوصال
مؤسسة البو سعد التجارية
مؤسسة العنود اخليرية
مكتب صالح النعيم
مؤسسة البشير
شركة احلوطي احملدودة
29

قالو عن المؤسسة:

امل�ف�تي ال�ع��ام للمملكة العربية السعودية ورئ�ي��س هيئة كبار
العلماء وإدارة البحوث واإلفتاء/
عبدالعزيز بن عبداهلل بن حممد آل الشيخ

لقد أطلعنا على مسابقة األم�ير حممد بن
فهد آل جلوي  -رمح��ه اهلل  -للقرآن والسنة
واخل �ط��اب��ة مبحافظة األح��س ��اء ،فألفيناها
ً
مباركا ،وأس��أل اهلل أن يوفق
نافعةـ ،وج�ه� ً�دا
القائمني عليها وأن يغفر لسمو األمري حممد
بن فهد آل جلوي ،وجيعلها يف ميزان حسناتهم
ك�م��ا أدع� ��و إخ ��وان ��ي إىل تشجيع م�ث��ل ه��ذه
اجلهود ودعمها.
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قالو عن المؤسسة:
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قالو عن المؤسسة:
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قالو عن المؤسسة:
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قالو عن المؤسسة:
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قالو عن المؤسسة:
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المؤسسة في
عيون الصحافة
37

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:
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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:
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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:
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المؤسسة في عيون الصحافة:

50

المؤسسة في عيون الصحافة:
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المؤسسة في عيون الصحافة:

52

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:

55

المؤسسة في عيون الصحافة:

56

اإلشراف وهيئة التحرير

متابعة
رئيس مجلس اإلدارة

فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي
إعداد
مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة

أ /أحمد بن صالح الرشادة
إشراف
المشرف اإلعالمي

أ /محمد بن محمود الشيخ خليل
اإلخراج والتنفيذ

57

تواصل معنا
الممكلة العربية السعودية
المنطقة الشرقية – األحساء – الهفوف – البندرية
( قبس )
مؤسسة األمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود
للقرآن والسنة والخطابة
فاكس – 0135621990 :هاتف0135621992- 0135621991 :
الرمز البريدي 31982 :ص.ب 3843
www.binjalawy.com
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